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یادداشتسرمقاله

ضعیف ترین دولت پس از جنگ 
محمدصادق جنان صفت 

در دنیای آزاد که انتخابات سالم به مثابه قلب 
دموکراسی مناسبات میان شهروندان و نهادهای 
حاکمیتی را تنظیم می کند دادوس��تد دولت و 
شهروندان به سوی نوعی پیمان کاری پیش می رود 
که در جریان آن شهروندان از مسیر رسانه های 
آزاد و رسانه های پرشمار می دانند به حزبی رای می دهند که بیشترین 
کارآمدی را در سابقه خود دارد و بهترین نیروی خود را برای اداره کشور 
معرفی کرده است. شهروندان جامعه های آزاد پیش از انتخابات بیشترین 
جست وجو و کوشش برای شناخت برنامه و کارنامه داوطلبان نشستن بر 
کرسی باالترین مقام اجرایی را دارند و پس از انتخابات تنها به کارنامه و 
کارکرد حزب برنده نگاه می کنند تا میزان کارآمدی را ببینند و اندازه گیری 
کنند. معیار اندازه گیری برای درجه کارآمدی و راستی آزمایی نیز فاصله 
وعده ها و کارکرد دولت مس��تقر اس��ت. در سرزمین های بالنده و آزاد،  
فلسفه برگزاری انتخابات آزاد و سالم این نیست که ناکارآمدها و گروهی 
که به دالیل گوناگون توانایی اداره بهینه جامعه را ندارند بر سر کار آیند. 
شوربختانه در ایران آرایش و توزیع قدرت گونه ای است که گویا فلسفه 
انتخابات ریاست جمهوری این شده است که گروه هایی از سیاست ورزان 
می خواهند نهاد ریاست جمهوری و نهاد دولت  در اختیار فرد یا افرادی 
باش��د که از پیش معلوم است  توانایی اداره کشور را در بخش اجرایی 
ندارند. حذف شخصیت هایی مثل اسحاق جهانگیری و علی الریجانی از 
دو جناح سیاسی مخالف که هرکدام سابقه طوالنی در اجرا و در قانونگذاری 
داشتند گام نخست برای تضعیف نهاد دولت و نهاد ریاست جمهوری در 

انتخابات سیزدهم بود.  
 برآیند همه رفتارها و تصمیم ها و سخن ها در ماه های پیش از انتخابات 
سیزدهم این شد که سیدابراهیم رییسی از میان کاندیداها رای آورد و به 
مقام ریاست دولت رسید. واقعیت تلخ این است که در یک سال گذشته 
دولت ابراهیم رییسی در تامین مهم ترین خواسته های شهروندان ناکامی 

مطلق داشته است.
شهروندان ایرانی باور دارند تحریم ایران روزگار آنها را از نظر کسب وکار 
و به تنگنا افتادن معیشت تیره وتار کرده است و در حرف این را با صراحت 
بیان می کنند. اس��تدالل های دولت و سایر نهادها برای متقاعد کردن 
شهروندان که چنین نیست و تحریم بر کسب وکار آنها اثرات منفی نداشته 
به جایی نرسیده است. از سوی دیگر گالیه و شکایت خاموش شهروندان 
و البته اعتراض های گروه های گوناگون شهروندی به نرخ فزاینده تورم به 
مثابه عامل کشتار بی سروصدای عزت و آبروی مردم نیز نشان می دهد 
دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی نداشته است. برآیند همه رفتارها از 
دوم خرداد ۱۳۷۶ که اصالحات برنده انتخابات شد و نیز حتی در دوره 
دوم دولت احمدی نژاد و ۸ سال فعالیت دولت روحانی و یک سال فعالیت 
ابراهیم رییسی این شده است که شهروندان تصور کنند اصوال نهاد دولت 

به ویژه دولت برآمده از انتخابات توانایی اداره کشور را ندارد.
 عدم رعایت  شأن نهاد دولت و وعده های بیهوده ای که برخی می دهند 
و دروغ هایی که می گویند که چنین می کنیم و چنان خواهیم کرد، جز 
این نیست که فلسفه انتخابات که برگزیدن کارآمدها از مسیر رقابت 
سالم و آزاد است واژگون شده و ناکارآمدها بر سر کار آیند. شهروندان 
ایرانی در این سه دهه همه جور رییس جمهور انتخاب کردند اما به نظر 
می رسد در هر دوره افرادی که مقام ریاست دولت را در اختیار می گیرند 
ضعیف تر از رییس دولت پیشین هستند. واقعیت این است که دولت 
سیزدهم با معیار تطابق وعده ها و کارنامه یک ساله ضعیف ترین دولت 

پس از جنگ بوده و هست.

کشته شدن ایمن الظواهری؛ چه مبارك خبری!
دکتر صالح الدین هرسنی*

ایمن الظواهری مرد شماره دوم القاعده در 
حمله پهپادی ارتش آمریکا در کابل کش��ته 
شد. کشته ش��دن الظواهری اولین حمله در 
افغانس��تان از زمان خروج نیروهای آمریکایی 
در سال گذشته است. حال اینکه اگر قرار است 
جمهوری ها با هم نجنگند و جهان با مرگ بن الدن ها، الظواهری ها، 
ابوبکر بغدادی ها، ابوالعالء العفری ها، أبوُعَمر الشیش��اني و ابومحمد 
عدنانی ها بهتر و زیباتر شود، باید پرسید که آیا کشته شدن و مرگ 
الظواهری پایان فتنه و آشوب و همچنین ترور، خشونت و حمام خون 
خواهد بود؟ و مهم تر از همه اینکه چه هدفی به ویژه در شرایط تغییر 
در موازنه قدرت جهانی و منطقه ای از رهگذر کشته شدن الظواهری 

از سوی آمریکا تعقیب می شود؟
از واکنش��ی که از سوی دولت خودخوانده طالبان در افغانستان 
بعد از خبر کشته شدن الظواهری دیده و شنیده شده است می توان 
تا اندازه ای این گونه استنباط کرد که مرگ الظواهری پایان القاعده و 
تعقیب خشونت و ترور از سوی این فرقه و گروه تروریستی نیست. 
در این ارتباط، ذبیح اهلل مجاهد سخنگوی دولت طالبان در توئیتی 
اعالم کرد که این حمله پهپادی در کشتن الظواهری به هر دلیلی 
که انجام شده باشد، محکوم و با اصول بین المللی و موافقتنامه دوحه 
مغایرت دارد. در واقع این اظهارنظر طالبان بیانگر آن است که مرگ 
الظواهری پایان القاعده نیست و قطعا القاعده با توجه به ضرورت احیا 
و تمایل به بازیگری خرد در مناسبات منطقه ای غرب و جنوب آسیا، 
خود را حول انتخاب رهبری جدید سازماندهی می کند. به این ترتیب 
به نظر می رسد که سازماندهی مجدد القاعده از فردای کشته شدن 
الظواهری همانند س��ازماندهی القاعده بعد از مرگ بن الدن باشد، 
چراکه بعد از مرگ بن الدن القاعده توانست با رهبری الظواهری خود 
را سازماندهی کند. تحت این شرایط بعد از کشته شدن الظواهری 
القاعده با انتخاب رهبری دیگر و در سایر دکترین توحش و ترور خود 

را سازماندهی خواهد کرد.
اما هدفی که دولت بایدن در کش��ته شدن الظواهری تعقیب 
می کند، مهم تر از کشته شدن الظواهری یا حمالت ضدتروریستی 
محتمل دیگر آمریکا در آینده است، چراکه دولت بایدن و درست 
بعد از یک سال با بازگشت مجدد و تمرکز بر خاورمیانه می خواهد 
ای��ن پی��ام را به جهانیان به ویژه افکار عمومی در آمریکا نش��ان 
ده��د که دولت او نیز همانند دولت  های پیش��ین خود نمی تواند 
خود را در مبارزه با تروریس��م مع��اف بداند. در واقع خأل حضور 
آمریکا در خاورمیانه دلیل اصلی قدرت یابی، سازماندهی، جوالن 
و ترک تازی های گروه های تروریس��تی اس��ت و طبق انگاره های 
بایدن اگر چنین خروجی تداوم می یافت تکرار پر بسامد حوادث 
تروریس��تی همچون حوادث تروریس��تی در روزگاران پس��ا ۱۱ 
سپتامبر ۲۰۰۱ در مهم ترین کانون های بحرانی یعنی افغانستان، 
عراق و س��وریه اجتناب ناپذیر می ش��د. تحت این ش��رایط برای 
بایدن الزم بود که در کنار ایجاد موازنه در مهار چین و روسیه به 
خاورمیانه نیز توجه کند. در این ارتباط اقدام به کشتن الظواهری 
نقطه عطفی برای سیاست های خاورمیانه ای بایدن بعد از یک سال 
خروج از افغانستان محسوب می شود و بایدن تالش دارد از کشته 
ش��دن الظواهری به مثابه یک پیروزی تبلیغاتی بزرگ مبارزه با 

تروریسم استفاده کند. 
ادامه در همین صفحه

نقد روز

ادامه یادداشت

غارتفایدهاصلیبرجامبهدستپوتین
»جهان صنع�ت«- تجرب��ه تاریخ مناس��بات ایران با 
همسایه کوه پیکر در شمال ایران نشان می دهد رهبران این 
کشور عجیب از تزارها تا بلشویک ها و تا امروز که الیگارشی 
ترسناکی اداره آن را در چنگ دارند برای ایرانیان دردسر 
درس��ت کرده اند. با این همه تا پی��ش از اینکه میخاییل 
گرباچ��ف پرچم تس��لیم در برابر برتری غ��رب را برافرازد 
می ش��د از قدرت شوروی سابق برای توازن در برابر غرب 
س��نگر گرفت. واقعیت این است که روسیه امروز با جنگ 
اوکراین نش��ان داد حتی از نظر نظامی نیز در اندازه هایی 
نیست که تصور می ش��د. به این ترتیب است که شماری 
از رهبران کشورهایی که روسیه با فریب و ترس آنها را به 
دام انداخته بود آرام آرام خود را مهیا می کنند از زیر بیرق 
این کش��ور بیرون آیند. روسیه پوتین اما به هیچ کشوری 
به اندازه ایران آسیب بلند مدت نزده است. تازه ترین آسیب 
وارده از سوی روسیه تحت اراده پوتین و حلقه اول یاران او 
به راه انداختن جنگ در اوکراین برای ضمیمه کردن یک 
کشور مستقل به روسیه است. این همان رفتاری است که 
تزارها داشتند و بخش هایی از ایران را جدا کردند. نتیجه 
جنگ اوکراین اما تحریم نفت روس��یه از س��وی مجموعه 
کشورهای غربی است. در برابر این تحریم نیرومند که البته 
برای شهروندان کشورهای اروپایی سختی هایی را داشته و 

دارد اما ناگزیر شدن روسیه برای صادرات نفت به صورت 
قاچاق اس��ت. روس ها به دالیل گوناگون توانسته اند سهم 
قابل اعتنایی از بازار نفت چین و هند که از مش��تری های 
قدیمی و نیرومند ایران به حساب می آیند را با تخفیف های 
شگفت انگیز از چنگ ایران بیرون آورند. روسیه برای اینکه 
به درآمد ارزی برسد صادرات دامپینگ شده فوالد و اوره و 
برخی دیگر از کاالهای خود را گس��ترش داده که به زیان 
صادرات ایران شده است. به این ترتیب است که بر فرض 
زنده س��ازی برجام از س��وی ایران و آمری��کا آن بخش از 
خواس��ته ایران که منافع اقتصادی ملموس به ویژه حذف 
تحریم هاس��ت بی فایده خواهد شد. ظرفیت صادرات نفت 
روس��یه چند برابر نفت ایران اس��ت و می تواند تا مدت ها 
بازار جهانی را با صادرات دامپینگ ش��ده به خطر بیندازد. 
در حقیقت روسیه عالوه بر اینکه در سال های گذشته اجازه 
نداده است برجام به نقطه مطمئن برسد؛ حاال با صادرات 
نفت ارزان بازار را به زیان ایران به هم زده است. بزرگنمایی 
درباره س��رمایه گذاری ۴۰ میلیارد دالر گازپروم در نفت و 
گاز ایران یک هدف بزرگ داش��ت و دارد و آن دور کردن 
شرکت های بزرگ نفت و گاز جهان با فرض صلح هسته ای 
در ایران اس��ت. گازپروم می تواند با زخمی کردن پروژه ها 
و به درازا کشاندن دوره کار- همان کاری که در بوشهر و 
در دادن سامانه اس-۳۰۰ کرد- دوری شرکت های بزرگ 

نفت و گاز را طوالنی تر کند.

کشتهشدنایمنالظواهری؛
چهمبارکخبری!

به ویژه آنکه بایدن در کشتن الظواهری برای انتخابات 
میان دوره ای نوامبر آمریکا جهت ترمیم چهره خود در افکار 

عمومی آمریکا حساب ویژه ای باز کرده است. 
حال اگر هدف بایدن صرف نمایش یک پیروزی تبلیغاتی 
به واسطه کشتن الظواهری باشد، باید گفت که برنده چنین 
ماجرا و غائله ای بایدن خواهد بود. حال اگر پیامد کش��ته 
ش��دن تبلیغاتی الظواهری از س��وی آمریکا زمینه را برای 
رفتار تهاجمی بقایای القاعده تحت جایگزین کردن رهبری 
جدی��د و همچنین زمینه و فرصت را برای جوالن داعش 
فراهم کند، اما واقعیت آن است که چنین اقدامی کمکی 
به بازسازی و ترمیم بایدن در افکار آمریکا و جهانیان خواهد 

کرد. در سطحی دیگر، پیامد دیگر کشته شدن الظواهری آن 
هم به واسطه حضور حاشیه ای القاعده در بازی های منطقه 
غرب متوجه زیان تهران و به نفع ریاض خواهد بود. افزون 
بر همه این موارد مرگ الظواهری کمکی می کند که بایدن 
بخواهد در شرایط بحران افزایش حامل های انرژی، انرژی 

خاورمیانه را جایگزین انرژی شل و روسیه کند. 
جان کالم آنکه کش��ته شدن مردان شماره اول و دوم 
القاعده یعنی کشته شدن بن الدن در زمان اوباما و کشته 
ش��دن الظواهری در زمان بایدن، کارنامه درخشانی برای 
ح��زب دموکرات به ویژه اوباما و بایدن در نظام سیاس��ی 
آمری��کا محس��وب می ش��ود. در واقع بایدن در کش��تن 
الظواه��ری ب��رای ترمیم موقعیت خود دس��ت ب��ه ابتکار 

بزرگی زده است.
* کارشناس مسائل بین الملل

مقایسه اشتباه معاون رییس جمهور
علیرضا ارزنده*

دکت��ر میث��م لطیف��ی 
و  رییس جمه��ور  مع��اون 
رییس س��ازمان امور اداری 
و اس��تخدامی کش��ور در 
غافلگیر کننده  اظهارنظری 

اعالم کردند که در کشور ۵۰ یا ۵۴ چهار فرودگاه 
داریم در حالی که کش��ور آلمان فقط ۵ فرودگاه 
دارد، ایشان در ادامه اظهارنظر سوال برانگیز خود 
اکثر فرودگاه های کشور را در گروه فرودگاه های 
بین المللی دس��ته بندی کردند. این اظهارنظر و 
این مقایس��ه جناب آقای دکتر لطیفی که عضو 
هیات  علمی دانشگاه امام صادق هستند و ریاست 
دانشکده مدیریت این دانشگاه همچنین عضویت 
در ش��ورای نخبگان بنیاد ملی نخبگان را هم در 
کارنام��ه خود دارن��د از آن نظر غافلگیر کننده و 
سوال برانگیز است که نه تعداد فرودگاه های کشور 
را درس��ت اعالم کردند و نه تعداد فرودگاه های 

کشور آلمان را.
بزرگ ترین شرکت راهبری فرودگاهی در ایران 
شرکت ناوبری هوایی و فرودگاه های کشور است 
که ۵۴ فرودگاه ملک��ی را در اختیار دارد. از این 
تعداد فرودگاه ۹ فرودگاه بین المللی، ۲۵ فرودگاه 
مرز هوایی و ۲۰ فرودگاه داخلی هستند. برخالف 
اظهارنظر معاون رییس جمهور فرودگاه مرز هوایی 
خصوصیات و شناسه های یک فرودگاه بین المللی 
را ندارد و حداکثر در فضای D فعالیت می کنند و 
بر اساس تعریف داخلی و نه بر اساس شناسه های 
جهانی تعدادی از فرودگاه های کشور در مرز هوایی 
را به عنوان فرودگاه بین المللی معرفی کردند که 
این اقدام در سیستم هوانوردی کشور منتقدان 

فراوانی داشت اما به هر دلیل اجرایی شد.
عالوه بر فرودگاه های یادشده، وزارت نفت با 
داشتن ۹ فرودگاه دومین راهبر بزرگ فرودگاهی 
در کش��ور اس��ت که یک فرودگاه مرز هوایی در 
اختیار داش��ت. این فرودگاه بر اساس دستوری 
مطالعه نش��ده توسط وزیر پیشین نفت در حال 
واگذاری به شرکت ناوبری هوایی و فرودگاه های 
کشور است. همچنین مناطق آزاد، مناطق ویژه 
و شرکت پست فرودگاه هایی در اختیار دارند. لذا 
تعداد فرودگاه های کشور با تعداد اعالمی توسط 
دکت��ر لطیفی معاون رییس جمه��ور همخوانی 
ندارد و اینکه ایش��ان اشاره کرده اند تقریبا همه 
فرودگاه های کش��ور بین المللی هستند صحیح 
نیس��ت و حتی با فرض قبول تعریف ایش��ان از 
فرودگاه بین المللی و احتساب فرودگاه های مرز 
هوایی به عنوان ف��رودگاه بین المللی حدود ۶۳ 
درصد از فرودگاه های کشور بین المللی به حساب 
می آیند که همین هم اهل فن می دانند که تعریف 

ادامه در صفحه 10صحیح و سالمی نیست.

آقای رییس جمهور، آقای رییس 
مجلس، به داد حرفه حسابرسی برسید

عباس وفادار*
 رییس جمهور محترم و 
رییس مجلس محترم، حرفه 
حسابرس��ی مستقل یکی از 
ارکان اساسی هر جامعه ای 
است.  حسابرسان از این جهت 

برای جامعه مهم هستند که می توانند به گونه ای 
بی طرفانه و مستقل و در قالب اظهارنظرشان، نسبت 
به صورت ه��ای مالی واحد های تجاری اطمینان 
ایجاد کنند و در انجام وظایفش��ان، اشتباهات را 

بیابند و تقلب ها را کشف کنند.
حسابرسان، کلید کمک به سرمایه گذاران در 
همه  بازارها هستند و مدیران معتبر را از مدیران 

ناالیق جدا می کنند.
ادامه در صفحه 6

نگاه

دیدگاه

فعاالنبازارسرمایهدرنامهایسرگشادهبه
رییسسازمانبورسخواستارشدند

عملیات ضربتی نجات بورس
»جهان صنعت«- اوضاع بازار سرمایه 
در آس��تانه یک س��الگی دولت س��یزدهم 
وخیم ت��ر از هر زمان دیگری اس��ت. روند 
خروج پول شتاب بیشتری گرفته و ارزش 
معامالت بازار به زیر دو هزار میلیارد تومان 

رسیده است. 

 تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان به
 هیات امنای تامین اجتماعی واگذار شد 
هیات دولت اختیارات خود را برای تصمیم گیری 
در م��ورد افزایش حقوق بازنشس��تگان به هیات 
امنای س��ازمان تامین اجتماعی واگذار کرد.علی 
بهادری جهرمی سخنگوی دولت صبح دیروز با اعالم 
این خبر در نشست خبری با حضور خبرنگاران اظهار 
کرد: معتقدیم هیات امنای سازمان تامین اجتماعی 

تصمیمی به نفع بازنشستگان خواهد گرفت.

5
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 »جهان صنعت« در گفت و گو با کارشناسان از عملکرد دولت سیزدهم در بخش های مختلف گزارش می دهد

یکسال تعلیق
دارو نیست!گزارشمیدانی»جهانصنعت«ازکمبودهایجدیداروییورنجبیماران

دولت س��یزدهم اولین سال فعالیت خود را پشت سر گذاشت؛ 
س��الی که در آن به زحمت می توان نقطه ای قابل اتکا به س��مت 
توسعه اقتصادی پیدا کرد. »جهان صنعت« به همین مناسبت ابعاد 

مختلف فعالیت دولت را در حوزه های مختلف در قالب یک پرونده 
چندجانبه بررسی کرده است.

مهدیه بهارمست- »بیمار دغدغه بیماری اش کافی باشد و دغدغه 
دیگر نداشته باشد، این را باید دولت انجام دهد و دولت برایش ممکن 
اس��ت.« دقیقا یک س��ال از این گفته ابراهیم رییسی، رییس جمهور 
می گذرد. س��ال گذش��ته، در همین روزهای گرم از مردادماه بود که 

س��ید ابراهیم رییسی با قلبی آسوده از پیروزی در انتخابات ریاست 
جمهوری، بر صندلی ریاست پاستور تکیه زد. در آن دوران گفته های 
او سرش��ار از وعده های شیرین و دهان پرکن بود. اما هرچه گذشت، 

۱4وضعیت رو به وخامت رفت. 

2،3،7،8،9،۱2،۱3،۱4،۱5

رهبر القاعده در حمله پهپادی آمریکا به خانه وزیر حکومت طالبان کشته شد

 شلیک به مغز عملیات
 ۱۱ سپتامبر
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سخنگوی دولت خبر داد
رییسیبهنیویورکمیرود

جهان سیاسی- سخنگوی دولت از آغاز برنامه ریزی ها برای حضور و سخنرانی 
رییس جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر داد.

علی بهادری جهرمی در نشس��ت خبری دیروز درباره اینکه آیا رییس جمهوری 
در نشس��ت عمومی س��ازمان ملل متحد حضور خواهد یافت یا خیر، اظهار کرد: 

برنامه ریزی های مقدماتی برای این امر صورت گرفته است.
حق آبه ایران 

وی در پاسخ به این پرسش که اقدامات دولت برای پیگیری حق آبه ایران از افغانستان 
به کجا رسیده است، اظهار کرد: طرف افغان در مذاکرات انجام شده حق ایران را مبتنی بر 
موافقتنامه پذیرش و به آن اذعان دارد و اختالف در مورد میزان آب ورودی است و نیز 

برخی مشکالت فنی، که جمهوری اسالمی با جدیت این امر را پیگیری می کند.
سخنگوی دولت تاکید کرد: در جلسه دولت هم گزارشی در این زمینه ارائه شد و 
وزیر نیرو نیز به زودی سفری به افغانستان خواهد داشت که یکی از مهم ترین بخش های 

آن پیگیری حق آبه ایران و تحقق آن است.
تصمیمات دولت برای بازنشستگان � 

سخنگوی دولت همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای بهبود وضعیت 
معیشتی بازنشستگان اظهار کرد: پیرو دستور رییس جمهوری برای پیگیری بهبود 
وضعیت معیشتی بازنشس��تگان و پس از برگزاری نشست های مکرر معاون اول با 
نمایندگان بازنشستگان، هیات دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، 
اختیارات خود را به وزرای عضو  هیات امنای سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی 

تفویض کرد.
اصرار به حضور میدانی � 

س��خنگوی دولت همچنین با اشاره به حضور میدانی مسووالن در رسیدگی به 
سیل زدگان، گفت: دولت اعتقاد دارد حضور مسووالنه دولتمردان در صحنه مشکالت 
یک تکلیف و وظیفه برای مدیران اجرایی است و این دولت هرگز تماشاگر مشکالت 

مردم نیست و اعتقاد دارد برای حل مسائل باید در میدان عمل باشد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا با وجود هشدارهای جدی درباره وقوع 
سیل اقدامات پیشگیرانه مورد توجه قرار نگرفته، تصریح کرد: تمام هشدارها داده شده 
بود و حتی اقدامات پیشگیرانه نیز صورت گرفته، اما حجم بارش ها باال بوده و سیل 
به راه افتاده است؛ توجه به اقدامات پیشگیرانه در این گونه حوادث نیازمند مشارکت 

همگانی است.
وی با تاکید بر جدی تر گرفتن هشدارها در زمینه سیل و زلزله اظهار کرد: حضور 
مسووالن در صحنه و تالش برای مدیریت بحران و رسیدگی به سیل زدگان به موقع بوده 
که وجه تمایز این دولت با دولت های گذشته است و شاید این اقدام دولت مورد پسند 

کسانی که نگاه متفاوت برای حل مشکالت دارند، نباشد اما دولت بر آن تاکید دارد.
تورم نزولی � 

سخنگوی دولت درباره اقدامات دولت برای نظارت و کنترل قیمت ها گفت: دولت 
مدیریت بازار و کنترل نرخ تورم را با جدیت دنبال می کند و شیب تورم هم در پی 

اصالح نظام اقتصادی سیر نزولی یافته است.
بهادری جهرمی افزود: دولت هیچ افزایش قیمتی را بدون دالیل روشن و موجه 
نمی پذیرد، بلکه معتقدیم در برخی اقالم اصلی باید کاهش قیمت هم صورت بگیرد 

که این ابالغ شده و هیچ افزایش قیمتی هم در دستور کار نیست.
همکاری باز چین عملیاتی شد � 

وی با اشاره به آخرین اخبار مربوط به سند ۲۵ساله همکاری های ایران و چین گفت: 
سند همکاری ایران و چین وارد فاز عملیاتی شده و یکی از محورهای اصلی گفت وگوی 
رییس جمهور با همتای چینی نیز ابراز خرسندی از مسیر پیشرفت اجرای این سند بود.
سخنگوی دولت افزود: در همین ۴ ماهه نخست سال، ارزش صادرات به چین رشد ۲۷ 
درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل داشته و در بحث تجارت خارجی با این 
کشور هم شاهد رشد ۴۳ درصدی هستیم. در سال ۱۴۰۰ صادرات ما به چین ۵۸ 

درصد رشد و در بخش کشاورزی هم جهش ۴۵ درصدی داشته است.

کمالوندی:
غنیسازیراادامهمیدهیم

»جهان صنعت«- بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در گفت وگو 
با شبکه المیادین گفت: طبق قانون مجلس شورای اسالمی و به منظور حفظ منافع ملت 
ایران، مجموعه ای از وظایف را انجام دادیم. یکی از کارهایی که انجام دادیم راه اندازی 
۱۰۰۰ دستگاه سانتریفیوژ IR۶ بود و از دیروز شروع به تزریق گاز به این ماشین ها 
کردیم.کمالوندی تاکید کرد: ما روند غنی سازی را برای رفع نیازهای کشور ادامه خواهیم 
داد. قبالً برنامه خود را به آژانس بین المللی انرژی اتمی اطالع داده ایم و طرف های دیگر 

مذاکرات هم می دانند که ما در این باره قانون داریم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به سخنان اخیر محمد اسالمی رییس 
سازمان انرژی اتمی و برداشت ها از این سخنان، گفت: از اظهارات اسالمی در مورد 
توانایی ایران در دستیابی به بمب هسته ای اشتباه برداشت شده است. ایران به دلیل 
توانمندی های استراتژیک خود نیازی به بمب هسته ای ندارد و به سمت ساخت بمب 
هسته ای هم نخواهد رفت.وی همچنین گفت: اگر طرف های دیگر به تعهدات خود 

بازگردند، ما نیز در چارچوب توافق هسته ای به تعهدات خود باز خواهیم گشت.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی شب گذشته نیز در گفت وگو با خبر ۲۱ شبکه یک 
سیما گفت: کار تزریق گاز به ۵۰۰ ماشین آی.آر.شش انجام شده و این موضوع به طور 

کامل به اطالع آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز رسیده است.
کمالوندی افزود: این یکی از رویکردهای رسیدن به توان ۱۹۰ هزار سو در حوزه 

انرژی اتمی است.

راستیآزماییدرایرانمحوردیداربلینکنوگروسی
»جهان صنعت« - مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از دیدار و گفت وگو با 
وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه کنفرانس بازنگری NPT  در سازمان ملل خبر داد. 

برنامه هسته ای ایران یکی از محورهای این دیدار بود.
رافائل گروسی در این باره در صفحه توییترش از »راستی آزمایی در ایران، امنیت و 
ایمنی هسته ای در تاسیسات هسته ای در اوکراین، معاهده تسلیحاتی استرالیا، انگلیس 
و آمریکا)AUKUS(  در زمینه پیشرانه های دریایی« به عنوان مسائل مرتبط با این 

کنفرانس نام برد که در دیدارش با بلینکن درباره آنها بحث و گفت وگو کرده است.
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم در صفحه توییترش از دیدار 
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه این کشور با رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در حاشیه دهمین کنفرانس بازبینی پیمان عدم اشاعه هسته ای در نیویورک 
خبر داده و نوش��ت: وزیر امور خارجه بلینکن در دیدار با مدیرکل آژانس بر شراکت 
و نقش مهم این سازمان در پیشبرد عدم توسعه اشاعه هسته ای، پادمان ها و کاربرد 

صلح آمیز ]انرژی هسته ای[ تاکید کرد.
بلینکن هم در صفحه توییترش با »مفید« تلقی کردن مباحثاتش با گروسی در این 

دیدار و اشاره به همین محورها گفت: همگی باید از کار مهم آژانس حمایت کنیم.

خط و نشان یک نماینده مجلس 
دشمنگستاخیکنددرخواستتغییرفتوایسالح

هستهایرامیدهیم
»جهان صنعت«- محمدرضا صباغیان بافقی، در نشس��ت علن��ی دیروز و در 
قالب تشکر و تذکر به دستگاه دیپلماسی کشور و سازمان انرژی اتمی گفت: تشکر 
از بابت مواضع اصولی و مقاومت وزارت امور خارجه و س��ازمان انرژی اتمی در برابر 

زیاده خواهی های غرب به ویژه آمریکا تا امروز است که امیدواریم نتیجه خواهد داد.
وی تصریح کرد: ما به همه تعهدات برجامی عمل کردیم، بیش از آن نه خدا و نه 
مردم راضی هستند و بدانید هرچه جلوی حکومت های قلدر و افراد زورگو کوتاه بیاییم 

گستاخ تر خواهند شد، محکم بایستید خداوند هم یاری خواهد کرد.
وی یادآور شد: دشمن بداند اگر گستاخی و تهدید آن ادامه یابد، در زمینه سالح 
هسته ای که زورگویان دارند از رهبر معظم انقالب اسالمی خواهیم خواست که اگر 
صالح بدانند استراتژی و فتوای ساخت سالح هسته ای تغییر یابد و این برای جوانان 

ایرانی بسیار آسان خواهد بود.

دولت

خبر

گروه سیاسی- اگرچه سخت اما خیلی زود 
یک سال از تشکیل دولت رییسی گذشت. دولت 
البته برای عمل به وعده های انتخاباتی و شعارهایی 
که می داد و همچنان هم می دهد سه سال دیگر 
فرصت دارد اما نگاهی به عملکرد همین یک ساله 
روش��ن خواهد کرد قطار دولت در مس��یر تحقق 
اهداف تعیین ش��ده حرکت می کن��د یا در ریلی 
دیگر. وضعیت اقتص��ادی و اجتماعی و فرهنگی 
که خوب نیست و جای نقد و بحث بسیار دارد. در 
حوزه سیاست و سیاست خارجی نیز اوضاع بهتر از 
آن نبوده و با حجمی از مشکالت و وعده های روی 
زمین مانده طرف هستیم. بگذریم از فضای سیاسی 
کشور که به نظر می رسد برای نخبگان، سیاسیون 
و اهالی رسانه تنگ تر از قبل شده و شاهدش نیز 

برخی بازداشت های اخیر.
دولت آقای رییسی در این یک سالی که از عمر 
آن گذش��ته هیچ گام جدی و ملموسی در جهت 
مهیاتر کردن بستر فعالیت برای احزاب، گروه ها و 
تشکل ها برنداشته است. در سیاست خارجی نیز غیر 
از تمرکز بر شرق و افتخار به عضویت در شانگهای 
که مقدمات آن هم از س��ال قبل فراهم آمده بود، 
کارایی نداشته است. به رغم آن همه وعده وعید و 
امتیازاتی که به نظر می رسید دولت رییسی در سایه 
یکدستی قوا داشته باشد، پرونده برجام هنوز باز و 
روی میز است. حتی احتمال احیای برجام و لغو 
تحریم ها کمتر از قبل شد و سایه سنگین آن را بر 

اقتصاد و معیشت مردم احساس می کنیم.
در یک نگاه کلی به نظر می  رسد که هنر اصلی 
این دولت در حوزه سیاسی، پاشیدن گرد سیاست بر 
موضوعات غیرسیاسی از جمله حجاب بوده است.

با همه این تفاسیر، قصد نادیده گرفتن اقدامات و 
تالش های مثبت را-  به فرض اینکه صورت گرفته 
باشد- نداریم لذا در گفت وگو با کارشناسان نقاط 
ضعف و قوت دولت رییس��ی در حوزه سیاست و 

سیاست خارجی را بررسی کرده ایم.
نمره قبولی نمی گیرد � 

مهدی آیت��ی، نماینده 
مجل��س و فعال سیاس��ی 
اصالح طلب در مجموع به 
دولت نمره قبول نمی دهد، 
ضمن اینکه تاکی��د دارد، 
عملکرد دول��ت را باید به 
صورت همزمان در حوزه های سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی بررس��ی کرد. او در گفت وگو 
با »جهان صنعت« ضمن تاکید بر اینکه »قضاوت 
در صورتی درس��ت است که در مختصات زمان و 
مکان خود صورت بگیرد« گفت: »درباره هر دولتی 
که بخواهیم قضاوت کنیم باید با توجه به شرایط 
زمان��ی و مکانی نگاه کرده و به موفقیت ها و عدم 
موفقیت ها اشاره کنیم. در نتیجه آنچه که درباره 

دولت رییس��ی می توان گفت این است که شروع 
دولت با یک اتفاق خوب همراه بود یعنی واکسن 
زیادی را از جاهای مختلف وارد کرده و پایگاه های 
بسیاری را در سطح کشور ایجاد کردند و دیدیم که 
در فاصله کوتاهی اغلب مردم واکسینه شدند و این 

مرگ و میر و ابتال به کرونا را کاهش داد.«
وی افزود: »بر این اساس شروع دولت رییسی 
بارقه امیدی در دل مردم ایجاد کرد مبنی بر اینکه 
ای��ن دولت آمده تا همه چی��ز را متحول کند. هر 
دولتی نیز در چهار بخش فعالیت می کند: سیاسی، 
اجتماع��ی، اقتصادی و فرهنگ��ی. اگر هم قرار به 
مقایسه عملکرد دولت ها باشد باید ببینیم که آنها 
نس��بت به هم در هر ک��دام از این حوزه ها چطور 
عم��ل کرده اند. در نتیجه نیاز به عدد و رقم و آمار 
داریم.«آیتی گفت: »در نگاه کلی به نظر می رسد 
که در دولت رییس��ی به نسبت دولت های قبلی 
یعن��ی دولت روحانی و احمدی نژاد، با یک گرانی 
سرس��ام آور مواجه هس��تیم. تورمی که در دولت 
فعلی ایجاد شده در دولت های قبلی نبوده و فشار 
بسیاری را به مردم وارد می کند. برای مردم مهم ترین 
موضوع و انتظاری که از دولت دارند رفع مشکالت 
معیشتی اس��ت. بر این اساس به نظر من دولتی 
موفق است که در اقدام نخست، معیشت مردم را 
فراهم کند. دولت رییسی در این حوزه بسیار ناموفق 
بوده است و نمره قبولی ندارد. به این خاطر که ما 
با چندین برابر شدن قیمت تمامی اجناس در بازار 
روبه رو هستیم و هر روز که بیدار می شویم نرخ های 
جدیدی را می بینیم و این نشان می دهد که دولت به 

هیچ وجه نتوانسته در موضوع سبد خانوار و زندگی 
روزمره مردم موفق باشد.«

این فعال سیاس��ی اصالح طلب ادامه داد: »از 
دیگر ناموفقیت های دولت آقای رییسی در سیاست 
خارجی قابل مالحظه اس��ت. قب��ل از اینکه این 
دولت بیاید، اصولگراها در تریبون های مختلف و در 
رسانه های مختلف هیاهو به پا کرده بودند که برجام 
خیانت است و روحانی و ظریف نتوانسته اند در این 
حوزه موفق باشند و... . این شعارهایی که می دادند 
تبدیل به شعارهای انتخاباتی آقای رییسی شد و ما 
دیدیم که آقایان رییسی و قالیباف در تریبون های 
مختلف ادعا کردند که اگر ما بیابیم خواهیم توانست 
به زودی مش��کالت برجام و سیاس��ت خارجی را 
ح��ل کنیم. اکنون اما ش��اهدیم که یک س��ال از 
دولت گذش��ته و نه مجلس و نه دولت، در به ثمر 
رساندن برجام موفق نبوده اند و حتی وضعیت بدتر 
هم شده است. بنابراین مجلس و دولت هیچ یک 
در این بخش نمره قبولی ندارند و مردم به خوبی 
می دانند که آنچه قالیباف و رییس��ی در رابطه با 
برجام می گفتند، ش��عار بوده و به نتیجه نرسیده 
است و اکنون ما در سیاست خارجی اوضاع بدتری 
داریم. تحریم ها بیشتر شده و فشارهای خارجی بر 
جمهوری اسالمی افزوده شده است. روابط سیاسی 
ما با دنیا کمتر و حتی روابط اقتصادی ما با دنیا نیز 
سخت تر شده لذا در این قسمت هم دولت موفقیتی 

نداشته است.«
این نماینده پیشین مجلس گفت: »یکی دیگر از 
مسائل مردم که بعد از معیشت مردم، حائز اهمیت 

است، بحث امنیت مردم است. مردم انتظار دارند 
که احس��اس امنیت کنند. اگر در کشور به دلیل 
همین وضعیت بد اقتصادی ش��اهد افزایش جرم 
و جنایت، سرقت و ایجاد ناامنی های جانی و مالی 
باشیم، مردم نمره خوبی به دولت نخواهند داد. به 
اضافه اینکه ما در کنار اینها ناامنی از بابت حوادث 
و سوانح طبیعی و غیرطبیعی هم داریم. یعنی وقتی 
مردم می بینند که یک سیل اینطور خانه و زندگی 
همه را نابود می کند، س��اختمان متروپل آن طور 
جان مردم را می گیرد، قطار از ریل خارج ش��ده و 
آمار تصادفات جاده ای به اعتراف پلیس باال می رود 
و... احساس ناامنی می کنند. آنها احساس می کنند 
که دولت نتوانسته امنیت مردم را تضمین کند و 
این مهم ترین مساله است. امنیت زندگی مردم حتی 

از معیشت مردم هم مهم تر است.«
وی تاکید کرد: »در ش��رایط فعلی دولت و قوه 
قضاییه باید کاری کنند که مردم احساس امنیت 
جانی و مالی داشته باشند. اگر مردم فکر کنند از نظر 
شغلی، معیشتی و اقتصادی دارای امنیت هستند یا 
در خطر سوانح و حوادث قرار ندارد، احساس بهتری 
خواهند داشت. اگر مردم ببینند که سران سه قوه 
برای امنیت آنها اقدام جدی و اساسی کرده اند در 
آنها رضایتمندی ایجاد می ش��ود اما عدد و رقم و 
آمار نشان می دهد که از وقتی این جناح اصولگرا 
در سه قوه مستقر شده است، وضعیت امنیت چه 
امنیت روانی و امنیت زندگی روزمره مردم بیشتر 
نشده است لذا در اینجا هم نمی توان به آنها نمره 

قبولی دارد.«

تمرکز بر نکات مثبت � 
حسین کنعانی مقدم 
دبیرکل حزب س��بز اما 
همچون دیگر اصولگرایان 
عملکرد دولت رییسی را 
قب��ول دارد و از آن دفاع 
می کند. او که سعی دارد 
موفقیت ه��ای دول��ت را فارغ از اینکه س��هم این 
دولت در کس��ب آن چق��در بوده و زمینه های آن 
در ادوار قبلی چقدر فراهم شده بود؛ پررنگ کند، 
می گوید: »یکی از شعارهای محوری این دولت در 
بحث سیاست خارجی مس��اله افزایش همکاری 
با کش��ورهای همسایه، کشورهای محور مقاومت 
و لغو تحریم ه��ا از طریق گفت وگو و پیگیری در 
مجام��ع بین المللی بوده اس��ت. ارزیابی عملکرد 
دولت نش��ان می دهد که در بحث برقراری رابطه 
با کش��ورهای دوست و همس��ایه و هدف گذاری 
برای سیاس��ت های بلندمدت ب��رای همکاری با 
روس��یه و چین و حضور در پیمان های اقتصادی 
مثل بریکس، اوراس��یا و شانگهای می توان گفت 
که سیاست خارجی دولت موفق بوده است و باید 
منتظر نتایج آن در عرصه اقتصادی هم بود.«وی در 
گفت وگو با »جهان صنعت« ادامه داد: »درباره بحث 
برجام که مساله مهمی هم است، دولت بر اساس 
سیاست های خود مبنی بر اینکه از موضع قدرت در 
مذاکرات حاضر شود و منافع ملی و امنیت را حفظ 
کند، عمل کرده و آن نرمش هایی که ۱+۵ مد نظر 
داشت را نشان نداده است. طوالنی شدن این پروسه 
اما می تواند صدماتی را از نظر اقتصادی به ما وارد 
کند. در عین حال که با توجه به عدم توقف فعالیت 
هسته ای ، طوالنی شدن این پروسه از جهتی هم 
به نفع ما است و ما همزمان با از دست دادن زمان 

منافع قابل توجهی را به دست آورده ایم.«
کنعانی مقدم در پاسخ به اینکه دولت رییسی در 
عرصه سیاست داخلی چطور عمل کرده است؟ نیز 
گفت: »دولت از آنجایی که نوپا است و دوران ماه 
عسل خود را طی می کند خیلی به مسائل سیاسی 
داخلی مثل احزاب، گروه ها و تشکل های سیاسی 
توجه نکرده اس��ت. دولت آن قدر درگیر مشکالت 
سیل و زلزله و حوادث غیرمترقبه بوده که وزیر کشور 
وقتی برای پرداختن به مس��ائل احزاب و گروه ها 
نداش��ته اس��ت. به همین خاطر در این یک ساله 
اقدام چشمگیری در این حوزه ندیدیم غیر از بحث 
ایجاد امنیت در مرزها و در داخل مبارزه با برخی 
مفاسد که بروز و ظهور آن عمدتا در سیستم های 
اداری اس��ت و دولت در این زمینه اقدامات خوبی 
داش��ته است. اما نباید فکر کنیم که این وضعیت 

برای مردم رضایت بخش و کافی است.«
مثل کنعانی مقدم سعی در پررنگ کردن نکات 
مثبت داشته باشیم یا کاستی ها را هم ببینیم، فرقی 
ندارد چون این مردم هستند که قضاوت اصلی را 
نسبت به عملکرد دولت خواهند داشت و آنها هم 
به قدر کافی آگاه و هوشمند هستند که از سیاست 
و سیاست خارجی و آنچه در این حوزه می گذرد، 
بدانند و هم با گوش��ت و پوست و استخوان خود 

حاصل سیاست های دولت را احساس می کنند.
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حشمت اهلل فالحت پیشه*- یک 
س��ال از دولت آقای رییس��ی گذشته و 
می توان ت��ا اندازه ای عملک��رد دولت در 
حوزه های مختلف از جمله حوزه سیاست 
خارجی را بررس��ی و ارزیابی کرد. به نظر 
من در یک مقایسه کلی اگر هرم سیاست 
خارجی دولت روحانی را وارانه کنیم، به سیاس��ت خارجی آقای 

رییسی خواهیم رسید.
سیاست خارجی روحانی عمدتا از تعامالت جهانی و مسیر برجام 
می گذشت و بعد به سطح منطقه می رسید. اتفاقا هم نقطه قوت و 
هم نقطه ضعف سیاست خارجی روحانی در همان جا بود. نقطه قوت 
جایی بود که سعی کرد چالش هسته ای را به عنوان یک ابرچالش 
حل کند و بعد به سایر مسائل سیاست خارجی برسد ولی دیدیم 
که بعد از امضای برجام و تا زمانی که توسط ترامپ کم لن یکن شد، 
از فرصت گسترش مناسبات منطقه ای و رفع اختالفات دوجانبه 

استفاده نشد. این نقطه ضعف دولت او بود.
در دولت آقای رییس��ی اما یک هرم وارانه را می توان متصور 
شد. دولت رییسی دولتی است که در روابط دوجانبه با کشورهای 
منطقه و به طور خاص به رابطه با کشورهای حوزه آسیای مرکزی 
و قفقاز توجه کرد. در مرحله بعد تالش برای استفاده از سیاست های 
منطقه ای و نئومنطقه گرا صورت گرفت مثل تالش برای پیوستن به 
پیمان شانگهای یا گروه بریکس که می توان گفت این نقطه قوت 

دولت رییسی بوده است.
منتها من معتقدم به رغم اینکه شرایط در عرصه بین المللی به 
نسبت دوران روحانی خیلی فراهم تر بود، از فرصت استفاده نشد. 

دولت بایدن نیز البته فرصت احیای برجام را تبدیل به تهدید کرد 
و ما شاهد فقدان سازوکارهای ابداعی از دو طرف بودیم، به طوری 
که به رغم تالش در ابتدای دولت بایدن برای اینکه عوامل مخل 
منطقه ای مثل صهیونیسم و عوامل مرتجع ورودی به بحث برجام 
نداشته باشند، در ادامه اینها ورود ویرانگیری به موضوع داشتند 
و حتی کش��ورهای عرب منطقه به س��وی ائتالف ضدایرانی هم 

پیش رفتند.
به اعتقاد من اگر در برجام به سازوکارهای ابتکاری می رسیدند، 
هم دست آمریکا برای مقابله با چالش های هژمونیک خود در دنیا 
باز بود و هم دست ایران برای رفع چالش های خود در منطقه، منتها 
این فرصت سوزی صورت گرفت. بر این اساس معتقدم که دولت 
آقای رییسی در عرصه بین المللی به خصوص در موضوع برجام 
نتوانست سازوکارهای ابتکاری را ارائه کند تا پرونده هسته ای ایران 

تحت الشعاع دیگر مسائل دنیا از جمله اوکراین قرار نگیرد.
آنچه که مش��هود بود، این بود ک��ه ما در وین صحنه گردانی 
اولیانوف و روسیه را دیدیم و تقریبا تمام طرف های برجام منافع 
خود را پیش بردند غیر از ایران و این بیشتر آسیب را به ما زد، به 
طوری که ما االن در یک سالگی دولت، به جایی رسیده ایم که فکر 
می کنم برجام در قالب گذشته دیگر قابل احیا نیست، مگر آنکه 
آمریکایی ها یک تضمین معنادار به ایران بدهند؛ یعنی تضمینی 

که تا حاال نداده اند.
اگر برجام در ابتدای دولت بایدن تصویب می شد، به نفع دولت 
آقای رییس��ی بود اما متاس��فانه در ایران روسای جمهور در سال 

پایانی- سال هشتم- ریاست جمهوری خود ضعیف عمل می کنند. 
در همان دوران، به ویژه زمانی که آقای رییسی رای آورده بود، به 
نفع او بود که کمک کرده و البی می کرد تا برجام در دوران روحانی 
احیا شود. این خیلی به سود او خواهد بود. ما در مصاحبه های آن 
زمان هم بارها گفته بودیم که اگر دولت آینده به جای یک دولت 
درحال تحریم، یک دولت در شرف توسعه را تحویل بگیرد، خیلی 
بهتر است. این کار اما صورت نگرفت و ایران که می توانست بیش از 
سه میلیون بشکه نفت در روز به فروش نفت خود اضافه و بازارهای 
جدیدی را در حوزه گاز و... پیدا کند، نتوانست این کار را صورت دهد. 
اقدامات دیگری صورت گرفت اما به قیمت فشار عظیم اقتصادی 

که به مردم وارد شد.
بخش اعظم فشارهای اقتصادی که به مردم وارد شد به همین 
خاطر بود که آقای رییسی یک دولت در تحریم را تحویل گرفت 
و تحریم ها در دولت او ادامه یافت. لذا می بینیم که بار برنامه های 
اقتصادی بر دوش مردم افتاد. هرچند که وزیر اقتصاد اعالم کرد سود 
دولت از فروش نفت ۶ برابر شده، اما این ۶ برابر بر دوش مردم بود 
یعنی دولت دیگر به تکلیف تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی خود اعتنا نکرد 
و دالر را هفت برابر فروخت و به همین دلیل درآمدهایش افزایش 
پیدا کرد. ضمن اینکه به گونه دیگری از طریق سازوکارهای بانکی 
عمال به جامعه تزریق اسکناس کرد و تورم و گرانی به جامعه بار 

شد که اگر برجام امضا شده بود، تحمیل نمی شد.
االن شاهدیم که باالترین جهش قیمتی در تاریخ بعد از انقالب 
را در همه حوزه ها به خصوص ارزاق عمومی داشته ایم. طبیعی است 

که اگر دولت می توانست سیاست خارجی معقولی را پیش بگیرد، 
تحریم ها را تعدیل کرده بود و دلیلی نداشت که این فشار به مردم 
تحمیل شود.در چنین شرایطی، در ارزیابی سیاست خارجی آقای 
رییسی آنچه که قابل دفاع بود، سیاست نئومنطقه گرایی دولت بود؛ 
به ویژه مناسباتی که در ارتباط با بریکس در حال شکل گیری است. 
معتقدم که آقای رییسی اگر در سال دوم دولت خود بتواند ایران 
را به عنوان عضو ششم گروه بریکس تثبیت کند، یک گام اساسی 
برای مقابله با تحریم برداشته است. از سوی دیگر این دولت باید برای 
سال آینده به این سمت برود که به جای آنکه در بلوک تحریمی ها 
با روسیه و دیگر کشورها رقابت کند، بلوک تحریم ها را شکل دهد 
تا بازارهای ایران از دست نرود و یک اقدام صیانتی برای مقابله با 
تحریم ها نیز صورت بگیرد.ضمن اینکه در شرایط فعلی به اعتقاد 
من دیگر برجام بدون تضمین آمریکا قابل احیا نیست و پیشنهاد 
من آن است که دولت رییسی وارد مذاکراتی شود که طرح جدیدی 
به عنوان نفت در مقابل نظارت را ارائه کند یعنی نفتی که دنیا به آن 
نیاز دارد را به آنها بفروشد و در ازای آن نظارت های آژانس را احیا 
کند تا دغدغه های دو طرف رفع شود. شاید با این طرح خیلی از 
تحریم ها به جای خود بماند اما همین که نفت فروخته شود، اتفاق 
خوبی اس��ت.به هرحال دولت رییسی باید در شرایطی وارد سال 
دوم خود شود که سیاست های همه یا هیچ در مقابل برجام را کنار 
بگذارد، مگر آنکه تضمین معناداری از آمریکا بگیرد؛ تضمینی که 
تا حاال هم داده نشده و به نظر من آمریکایی ها در طرح بورل هم 

زیر بار آن نرفته اند.
 *رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی
 و سیاست خارجی مجلس

گروه سیاس�ی- درس��ت زمانی که تحرکاتی در حوزه 
مذاک��رات برجامی صورت گرفته و پیرو طرح جوزف بورل و 
پیش نویسی که تهیه شده، احتمال ازسرگیری گفت وگوها 
افزایش یافت، شاهد سیاست قابل تامل یکی به نعل و یکی 
به میخ از س��وی دو طرف اصلی برجام یعنی ایران و آمریکا 

بودیم.
در این راستا، ایران همچنان که از بررسی طرح بورل خبر 
داده و آمادگی خود برای گفت وگو را اعالم کرده اس��ت، به 
صورتی معنادار بر توانایی خود برای س��اخت بمب هسته ای 
مانور می دهد و شاهدش اظهارات اخیر محمد اسالمی رییس 

سازمان انرژی اتمی است.
در ط��رف مقابل نیز آمریکایی ها ضمن اش��اره به اینکه 
پیش نویس جدید را شبیه پیش نویس ماه مارس می دانند و 
با آن پیش نویس هم مخالفتی نداشته اند، دست به تحریم های 

جدید می زنند.
روز دوش��نبه بود که دفتر اموال خارج��ی وزارت دارایی 
آمریکا شش شرکت خارجی و یک نفتکش را  به اتهام ارتباط 
با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ایران، تحریم کرد.  
وزارت دارایی آمریکا، شرکت »فرول کانیون« در هنگ کنگ، 
ش��رکت کش��تیرانی »گلدن واریور« در چین، شرکت »بلو 
کاکتوس« مستقر در امارات، نفتکش »گلوری هاروست« با 
پرچم پاناما، شرکت کشتیرانی »پایونیر« در سنگاپور، شرکت 
تجاری بین المللی »شکوفی« در چین، شرکت تجارت »زنفر«، 

مس��تقر در مالزی و ش��رکت تجاری »PZNFR« فعال در 
آسیای شرقی را تحریم کرده است.

در همین راس��تا، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور 
تروریسم و اطالعات مالی با اشاره به تحریم های جدید این 
کشور علیه ایران در بیانیه ای نوشت: ایاالت متحده به دنبال 
کردن مس��یر دیپلماسی جهت رسیدن به بازگشت متقابل 
ب��ه اجرای کامل برنامه جامع اقدام مش��ترک )برجام( ادامه 

خواهد داد.

این اقدام البته همزمان ش��د با اینکه سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی اعالم کرد که روز گذشته دستور راه اندازی صدها 
سانتریفیوژ جدید صادر شد. به گفته کمالوندی، این کار در 
راستای قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها، صیانت از منافع 
ایران  و رس��یدن به حداقل میزان غنی سازی ۱۹۰ هزار سو 
است و با این کار راه اندازی ۱۰۰۰ ماشین IR۶ هم به مرحله 
پایانی می رسد. کمالوندی همچنین افزود: این سانتریفیوژها 
از انواع ماشین های پیشرفته هستند و قبال هم این موضوع به 

اطالع آژانس رسیده است.
حسن امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان نیز دیروز 
و در حاشیه مراسم هفتمین دوره اعطای جایزه حقوق بشر 
اسالمی و کرامت انسانی، به این تحریم ها واکنش نشان داد.

او گفت: »به یاد دارید که در هفته های گذشته در حالی  
که برای مرحله جدیدی از مذاکرات آماده می شدیم، به یکباره 
ط��رف آمریکایی با هدف امتیاز گرفتن در میز مذاکره طرح 
قطعنامه ای را در آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح کرد.«

وی اف��زود: »ما متعجب ش��دیم از اینکه در همان زمان 
و مک��رر در این ایام از طرف جو بایدن پیام هایی با واس��طه 
دریافت می کنیم که آمریکا حس��ن نیت دارد و در بازگشت 

به توافق جدی است.«امیرعبداللهیان گفت: »در هفته جاری 
نیز هماهنگ کننده اتحادیه اروپا، ابتکاری را ارائه داد و متنی 
را برای همه طرف های مذاکره ارسال کرد و ما در پایتخت ها 

در حال بررسی این متن هستیم.«
وزیر خارجه کشورمان با بیان اینکه »شاهد صدور قطعنامه 
جدید از سوی آمریکا بودیم« گفت: »این اقدامات غیرمنطقی و 
این جنون تحریم های بی اثر مثل تحریم های حداکثری ترامپ 

شکست خورده است.«
وی تاکید کرد: »در پاسخ به این اقدام آمریکا، ایران نسبت 
به گازدهی صدها سانتریفیوژ نسل جدید از شب گذشته بر 

اساس تصمیمی که گرفته شد اقدام کرد.«
گفتنی است، پیش از امیرعبداللهیان نیز سخنگوی وزارت 
امورخارجه کشورمان به این تحریم های تازه واکنش نشان داده 
و گفته بود: »اعتیاد کاخ سفید به تحریم ها و استفاده ابزاری از 
آنها، شاخصی از نظام سلطه آمریکا است و تغییر دولت ها در 

این کشور، در رویکرد آن فرقی ایجاد نمی کند .«
گفتنی است این رویکرد طرف غربی در فضای مجازی و 
بین اهالی رسانه نیز واکنش هایی داشت. مثال عبداهلل گنجی 
توییت کرد: »همزمان با اعالم آمادگی ایران برای ادامه مذاکرات 
برجامی، آمریکا در راستای سیاست چماق و هویج ۶ شرکت و 
کشتی ایران را تحریم کرد. ایران نیز بالفاصله پس از آن اقدام 
راه اندازی صدها سانتریفیوژ جدید و پیشرفته را آغاز کرد. »بزن 

و در رو تمام شد« فقط منحصر به حوزه نظامی نیست.«

یادداشت

دیپلماسی

»جهان صنعت« عملکرد یک ساله دولت را بررسی می کند

از بسته شدن فضای سیاسی تا بالتکلیفی برجام

ضعفوقوتدیپلماسیرییسی

»جهانصنعت«ازواکنشهابهتحریمهایتازهآمریکاگزارشمیدهد

سانتریفیوژهاینسلجدیددرپاسخبهتحریمهایاخیر
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صالح آبادی:
هدفبانکمرکزیهدایتاعتباربهسمتتولید

کشاورزیاست
»جهان صنعت«- رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه توسعه کشاورزی 
قراردادی نیازمند تعامل فرابخشی است، گفت: اقدامات بانک مرکزی در تامین 
مالی زنجیره ای هم در بخش تولید و هم در بخش کشاورزی در جهت هدایت 

صحیح و هدفمند اعتبارات بانکی است.
علی صالح آبادی در مراسم رونمایی از نقشه راه »تامین مالی زنجیره ای 
در بخش کشاورزی« با تاکید بر کشاورزی قراردادی با تمجید از این اقدام، 
اظهار کرد: با این روش اتفاق خوبی که می افتد این است که از یک نظام 

سنتی به یک نظام مدرن حرکت می کنیم.
وی اف��زود: از نظر ما خیلی مه��م اس که این تامین مالی برای بخش 
خصوصی اس��ت، زیرا بخش کشاورزی یکی از خصوصی ترین بخش های 

اقتصاد کشور است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از نگاه بانک مرکزی و سیس��تم 
بانکی نتیجه تامین مالی زنجیره ای بخش کشاورزی در قالب کشت قراردادی، 
تامین مالی هدفمند است که این یک دستاورد مهم برای بخش نظام بانکی 

و بخش کشاورزی است.
وی ب��ا تاکید بر اینکه اجرای ای��ن کار نیازمند برنامه ریزی و همکاری 
بین دس��تگاهی اس��ت، گفت: یکی از مباحث مهم آموزش است. آموزش 
بس��یار مهم است و پیشنهاد من این است که در حوزه بانکداری آموزش 
الزم را انجام دهند و ما هم باید جزوه، فیلم و دوره آموزشی داشته باشیم و 
شرکت های موفق هم تجربیات خودشان را در این دوره ها ارائه کنند. وزارت 

جهاد کشاورزی هم حتما به بحث آموزش توجه دارد.
صالح آب��ادی افزود: یک س��ری زیرس��اخت های قانونی برای تکمیل 
این کار نیاز اس��ت که با همکاری دس��تگاه ها قوانین مورد نیاز آن باید 

تدوین شود.
صالح آبادی گفت: اقدامات بانک مرکزی در تامین مالی زنجیره ای هم در 
بخش تولید و هم در بخش کشاورزی در جهت هدایت صحیح و هدفمند 

اعتبارات بانکی است.
اصغر ابوالحسنی، قائم مقام بانک مرکزی نیز در این مراسم گفت: بدون 
استفاده از تامین مالی زنجیره ای باید آمار بسیار باالیی از منابع بانک ها را به 

طور مستقیم برای بخش کشاورزی درگیر می کردیم.
وی با تاکید بر کشاورزی قراردادی، گفت: در موضوع تامین مالی زنجیره ای 
دو موضوع مهم وجود دارد؛ نخست میزانی که تامین مالی در هر رشته ای 
صورت می گیرد، مهم است و دوم اینکه تامین مالی به هدف مورد نظر اصابت 

کند که این  موضوع اثربخشی را هم باال می برد.
وی افزود: هدف ما این بود که کمتر از یک سال از شروع فعالیت دولت 
سیزدهم از طرح  تامین مالی زنجیره ای کشاورزی قراردادی رونمایی کنیم 
که خوشبختانه محقق شد. اگر چنین روشی وجود نداشت و شیوه نامه های 
آن را تدوین نمی کردیم، باید آمار بسیار باالیی از منابع بانک ها را به طور 

مستقیم برای بخش کشاورزی درگیر می کردیم.
وی با تاکید بر اینکه تامین مالی زنجیره ای بخش کشاورزی به طور قطع 
باعث رشد تولید و افزایش اشتغال خواهد شد، گفت: در کنار این مسائل 
اگر صنعتی کردن و دانش افزایی را هم داشته باشیم، شعار سال یعنی تولید؛ 
دانش بنیان و اشتغال آفرین را محقق خواهیم کرد و می توانیم صنعتی کردن 

کشاورزی را نیز نهادینه کنیم.

احکاممالیاتیاوراقمالیاسالمیابالغشد
»جهان صنعت«- رییس کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور با صدور 
بخشنامه ای، احکام مالیاتی اوراق مالی اسالمی را جهت اجرا، به ادارات کل 

امور مالیاتی سراسر کشور ابالغ کرد.
در بخشنامه ابالغی داوود منظور، خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر 
کشور آمده است: احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند های )الف(، )ب(، )ج(، 
)د(، )ه(، )و(، )ط(، )ی(، )ک( و )ل( تبص��ره )۵( م��اده واحده قانون بودجه 
س��ال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب نامه ۱۵۵۳۲/ت/۵۹۷۷۹ ه مورخ 
۱۴۰۱/۲/۴ هیات محترم وزیران، جهت اجرا، ابالغ می شود. براساس تبصره 
۴ ماده )۹( این مصوبه، کارمزد تعهد پذیره نویس��ی و کارمزد معامله گران 
اولیه اوراق مالی اسالمی دولت )منتشره در سال ۱۴۰۱( مشمول مالیات 

به نرخ صفر می شود.
 همچنین مطابق ماده )۱۶( مصوبه مذکور، هزینه های ناشی از تنزیل اوراق 
بهادار اسالمی در سال ۱۴۰۱ اعم از اسناد خزانه اسالمی، اوراق مشارکت و 
سایر اوراق مالی اسالمی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد 
)۱۰۰%( بازپرداخت آن برعهده دولت اس��ت و در قبال طلب اشخاص از 
دولت بابت درآمد های غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیما 
به آنها واگذار شده است، به استناد ماده )۱۴۷( قانون مالیات های مستقیم 
مصوب ۱۳۶۶، صرفا برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت، به 

عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

بانکتجارتبهافزایشدرآمدساالنهرسید
بورس نی�وز- بانک تجارت در گزارش فعالیت ماهانه تیرماه س��ال 
جاری مجموع درآمد ماهانه ای که از تس��هیالت اعطایی طی این دوره 
به دست آورد برابر با ۳ هزار و ۸۶۸ میلیارد تومان بود و همچنین طی 
۴ ماه گذش��ته که از ابتدای سال مالی سپری شده مجموع درآمد های 

تسهیالت اعطایی به ۱۴ هزار و ۸۴۸ میلیارد تومان رسید.
می��زان درآمدی ک��ه بانک تجارت در تیرماه از تس��هیالت اعطایی 
شناسایی کرد، نسبت به تیرماه سال گذشته رشد ۳۴ درصدی را تجربه 
کرد، همچنین طی ۴ ماه سپری ش��ده از ابتدای سال مالی درآمد های 
تجمیعی این بخش با رش��د ۳۳ درصدی ب��ه ۱۴ هزار و ۸۴۸ میلیارد 

تومان رسید.
درآمد ماهانه ای که بانک تجارت از تسهیالت اعطایی کسب کرد در 
مقایسه با ماه گذشته با کاهش همراه بود اما نسبت به دوره مشابه سال 

گذشته بر اساس متن فوق به رشد ۳۴ درصدی رسید.
»وتجارت« بیش��ترین درآمدی که در چهارمین ماه از س��ال جاری 
به ثبت رس��اند، مربوط به بخش های »مرابحه« و »فروش اقس��اطی« 
است و مبالغ آنها به ترتیب هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان و ۶۲۰ میلیارد 

تومان اعالم شد.
درآمد تس��هیالت اعطایی که از بخش »مرابحه« شناس��ایی شد در 
تیرماه نس��بت به ماه گذش��ته ۱۳ درصد رش��د پیدا کرد، »وتجارت« 
توانس��ت در تیرماه تراز مثبت ۲۹ درصدی را طی این دوره ماهانه به 
ثبت برساند، سود عملیاتی بانک تجارت طی این دوره ماهانه به مبلغ 

۸۷۲ میلیارد تومان رسید.
»وتجارت« درآمد های عملیاتی محقق شده خود در تیرماه را برابر با 
مبلغ ۵ هزار و ۲۱۶ میلیارد تومان اعالم کرد، این درآمد ها از »تسهیالت 
اعطایی، س��پرده گذاری، اوراق بدهی، سرمایه گذاری و درآمد کارمزد« 

حاصل  شده است.

نس�یم سوران- یک سال از آغاز به کار دولت 
سیزدهم گذش��ت؛ دولتی که هرچند وعده تغییر 
ری��ل اقتصادی را می داد ام��ا در عمل ناکام ماند و 
قطار اقتصادی کش��ور را وارد مسیر انحرافی کرد. 
ابراهیم رییسی در مناظره ها و دیدارهای انتخاباتی 
یک سال گذش��ته خود از کنترل تورم و مبارزه با 
گرانی، اولویت دادن به سفره معیشتی مردم، ساخت 
مسکن و ایجاد اشتغال، افزایش تولید، رفع فاصله 
طبقاتی، مدیریت کسری بودجه و کاهش وابستگی 
به درآمدهای نفتی خبر داده بود. اگرچه وعده های 
خوش آب و رنگ این دولت برای جلب نظر توده ها 
در انتخابات کافی به نظر می رسید اما شرایط برای 
تحقق خواسته ها و وعدهایش فراهم نشد. خزانه خالی 
از یک سو و وجود مانع بر سر کسب درآمد نفتی از 
س��وی دیگر دست دولت را برای تحقق وعده های 
انتخاباتی اش بس��ت. اکنون در یک سالگی دولتی 
قرار گرفته ایم که گرانی سر به فلک کشیده، رکود 
تعمیق شده، فالکت زدگی خانوارهای ایرانی بیشتر 
شده و فقر چهره اقتصادی کشور را پوشانده است. 
افزای��ش اعتراضات خیابانی در واکنش به گرانی و 
افزایش اندک حقوق و دستمزدها بازتاب عملکرد 
ضعیف دولت در حوزه های اقتصادی بوده اس��ت. 
فقدان نقشه راه و برنامه اجرایی برای پیشبرد اهداف 
اقتصادی اما نقطه ضعف اصلی دولت سیزدهم است 
که موجب پوچ شدن وعده های انتخاباتی اش شده 
اس��ت. حال که کارنامه عملک��ردی دولت در برابر 
چشمان همگان قرار دارد باید پرسید پاشنه آشیل 
اقتصادی دولت سیزدهم چیست؟ کارشناسان در 
گفت وگو با »جهان صنعت« با نقد عملکرد اقتصادی 

دولت به این پرسش پاسخ می دهند.
پس گرایی اقتصادی � 

آن طور که معاون اسبق 
ارزی بانک مرکزی و مشاور 
پارلمانی وزیر اقتصاد و دارایی 
در دولت هشتم می گوید، 
عملکرد دولت سیزدهم را 
از دو باب می توان بررس��ی 
کرد. باب اول این اس��ت که دولت نسبت به تحقق 
وعده هایش تا چه اندازه صادق بوده اس��ت. یکی از 
محوره��ای اصلی که از طریق آن می توان عملکرد 
ریاست جمهوری و دولت را به ورطه نقد کشاند تطبیق 
عملکرد دولت با وعده هایی است که در زمان انتخابات 
داده است. یکی از نکات برجسته در حوزه فعالیت 
دولت س��یزدهم این است که اکثریت کاندیداهای 
ریاست جمهوری در زمان انتخابات خردادماه به دولت 
پیوسته اند و به عنوان یک مجموعه در کادر مدیریتی 
ریاست جمهوری مانند معاون اقتصادی و بنیاد شهید 
و غیره قرار گرفته اند. باب دوم این اس��ت که بعد از 
اس��تقرار دولت چه برنامه هایی در حوزه اقتصادی 
ارائه ش��ده و نحوه اجرای آن چگونه بوده تا ببینیم 
در نقطه ای که کارکرد یک ساله ریاست جمهوری را 

می توان نقد کرد چه اتفاقاتی افتاده است.
حیدر مستخدمین حسینی در گفت وگوی خود 
با »جهان صنعت« بیان می کند: در خصوص باب اول 
موردی دیده نشده که وعده های دولت، چه وعده هایی 
که خود رییس جمهور داشته و چه وعده هایی که کادر 
مدیریتی دولت که جزو کاندیداهای ریاست جمهوری 
هم بودند، تحقق پیدا کرده باشد. هریک از این افراد 
در زمان انتخابات وعده هایی داده بودند که برآیند 
این وعده ها می توانست موجب یک رفرم و اصالحات 
اساسی و کلیدی در زمینه اقتصاد شود. اما تاکنون 
هیچ یک از وعده های دولت در حوزه های مختلف 
اقتصادی اعم از بهبود معیش��ت، افزایش حقوق و 
دستمزد، بهبود وضعیت بازنشسته ها، یکسان سازی 
حقوق معلمان، کاهش پایه پولی، کنترل نقدینگی و 
تورم و کاهش کسری بودجه بعد از گذشت یک سال 
محقق نشده و نتیجه این وعده های محقق نشده در 
افزایش شاخص فالکت دیده شده است. این شاخص 
برای نخس��تین بار به باالی ۵۰ درصد رسیده که 
نقطه ای از کارکرد وعده ها و تحقق وعده ها و اجرای 

سیاست های اقتصادی دولت است.
به گفته وی، در حوزه کالن اقتصادی نه تنها شاهد 
رفرم نبوده ایم بلکه پس گرایی اقتصادی نیز اتفاق افتاده 
است؛ به طوری که افزایش قیمت که در دولت های 
قبلی نیز وجود داشته در این دولت نیز تداوم داشته 
و جزو الزمه اقتصادی کشور شده است. به عبارتی 
این تصور وجود دارد که هر مشکلی در اقتصاد اعم 
از کسری بودجه و حتی کنترل تورم را می توان از 
مسیر تصحیح قیمت ها حل کرد اما برای چندمین 

بار در اقتصاد ایران دیدیم که این نوع سیاستگذاری 
به جایی نمی رسد. هرچند دولت از مسیر تصحیح 
قیمت ها می تواند مشکالت موردی را با تاخیر آتی 
پشت سر بگذارد اما خروجی این مساله کاهش شدید 
سرمایه اجتماعی است. این در حالی است که وظیفه 
دولت ها در وهله اول افزایش سرمایه اجتماعی و به 
تبع آن افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی است که 
با اعمال سیاست ها و برنامه های جدید و نوآوری و 
خالقیت در سیاست های اقتصادی می توان به آن 
دست یافت. اما در دولت کنونی نیز شاهد کاهش 
شدید سرمایه اجتماعی و کاهش شدید مشارکت 
مردم با دولت هستیم به طوری که اعتماد مردم به 
اجرای سیاست های اقتصادی دولت به شدت تنزل 

پیدا کرده است.
مستخدمین حسینی تصریح می کند: ما در حوزه 
بانک هنوز شاهد تحولی که مبتنی بر واقعیت باشد 
نبوده ای��م. طرح مجلس ب��رای اصالح نظام بانکی 
نیز اگرچه در جریان اس��ت اما از دید کارشناسان 
اقتصادی موجب استقالل بانک مرکزی نمی شود و 
وضعیت را تشدید نیز خواهد کرد. ارکان دولتی هنوز 
به وفاق جمعی در خصوص نرخ سود بانکی و نرخ 
بهره بین بانکی نرسیده اند به طوری که مسوولین به 
دلیل نگرانی از ریزش شاخص بورس سکوت اختیار 
می کنند و آن را نادیده می گیرند. در عین حال هیچ 
تالشی برای حفظ انضباط بازار پول صورت نگرفته به 
طوری که پایه پولی، نقدینگی و تورم به طور مستمر 
افزای��ش پیدا کرده و احتمال تغییر جهت آنها نیز 
بسیار دور از دسترس است. این موارد نشان می دهد 
که وعده ها بر پایه زمینه های علمی اقتصاد نبوده و 

براساس احساس و جلب آرا صورت گرفته است.
وی ادامه می ده��د: این دولت در ابتدا حرف از 
برنامه اقتصادی هفت هزار صفحه ای می زد اما تاکنون 
گزارش��ی در خصوص اجرای این برنامه اقتصادی 
منتشر نشده است. اگر به راستی برنامه ای برای اداره 
اقتصاد کشور وجود دارد  بهتر آن بود که دولت آن 
را منتشر کند تا هم مردم نسبت به وضعیت اقتصاد 
آگاه باشند و هم فعالین اقتصادی بتوانند با تکیه بر 
آن برنامه ریزی کنند و حتی دولت را در پیش��برد 
اهداف اقتصادی اش ی��اری دهند. اما نه تنها هیچ 
برنامه ای در زمینه های اقتصادی ارائه نش��ده بلکه 
شاهد اجرای سیاست هایی هستیم که تصمیم گیری 
در خصوص آن موردی بوده و بخش هایی از جامعه 
را درگی��ر دولت و نظام کرده اس��ت. برای مثال در 
خصوص حقوق بازنشس��ته ها، با وجود اعتراضات 
گسترده ای که شکل گرفت تا بازنشسته ها به حقوق 
اولیه خود که مبتنی بر قانون است برسند اما تغییری 
در وضعیت افزایش دستمزد این افراد ایجاد نشد. به 
عبارتی تصمیم نادرست دولت گروهی از جامعه را 

در مقابل دولت قرار داد.
مدیریت جزیره ای در اقتصاد � 

مستخدمین حسینی تاکید می کند: بر اساس 
قانون، میزان افزایش حقوق باید مبتنی بر تورم باشد 
اما س��وال این است که چرا قانون در این خصوص 
اجرا نش��ده و دولت به افزایش ۱۰ درصدی حقوق 
بازنشستگان بسنده کرده است؟ این آیا به معنای عدم 
رعایت قانون نیست؟ همسان سازی حقوق معلمین 
نیز موضوعی است که هنوز از سوی دولت تعیین 
تکلیف نشده است. افزایش قیمت ها و  معیشت جامعه 
نیز مساله مهم دیگری است که بسیار نگران کننده 
ش��ده است. بسیاری حذف ارز ترجیحی را یکی از 
اشکاالت کلیدی و اساسی دولت قبل می دانستند اما 
می بینیم که این ارز هنوز برای گروه های خاص رانت 
ایجاد می کند. این یعنی دولت توانمندی کافی برای 
تعیین تکلیف این ارز را به طور کامل ندشته است. 
رییس جمهور زمانی که شاهد افزایش روزانه افزایش 
قیمت ها بود عنوان کرد که امسال دیگر افزایش قیمت 
بر روی هیچ یک از کاالها اعمال نمی شود و هر گونه 
تغییری در قیمت این اقالم سال آینده اعمال خواهد 
شد. این نیز پدیده جدیدی در حوزه اقتصاد بود که 
رییس جمهور قول افزایش قیمت ها برای دوره بعد را 
می دهد و جامعه را از نظر روانی آماده پذیرش این 
واقعیت می کند که روند افزایش قیمت ها متوقف 
نخواهد شد.مش��اور پارلمانی وزیر اقتصاد و دارایی 
در دولت هشتم می گوید: ما می بینیم که دولت در 
تحقق وعده های انتخاباتی اش کارنامه مثبتی از خود 
ارائه نداده و به طور کامل مغایر با تحقق شعارهای 
اقتصادی اش عمل کرده است. این موضوع اما تنها به 
حوزه اقتصاد محدود نمی شود و حتی در زمینه های 
فرهنگی نیز دولت عملکرد بسیار ضعیفی داشته است. 

برای مثال در خصوص سرعت اینترنت رییس جمهور 
وعده داده بود که بچه ها و مدارس و مشاغل مشکلی 
در زمینه اینترنت نخواهند داشت اما نه تنها برای 
ارتقای آن تالشی صورت نگرفت بلکه در این زمینه 
بازگشت به عقب را نیز تجربه کرده ایم. عدم هماهنگی 
بین تیم اقتصادی دولت نیز بسیار مشهود است و این 
نیز یکی از ضعف های اساسی دولت فعلی محسوب 
می شود. طرح تفکیک وزارت بازرگانی از سوی دولت 
آن ه��م در حالی که مجلس خ��ود به ادغام وزارت 
بازرگانی و صنعت رای داده بود و طرح دوباره آن از 
سوی برخی از نمایندگان یکی از همین ناهماهنگی ها 

در زمینه های اقتصادی است.
وی خاطرنشان می کند: در خصوص مهار تورم، 
کنترل نقدینگی و پایه پولی و  بهبود شاخص فالکت 
نه تنها هیچ روشنایی دیده نمی شود بلکه چشم انداز 
تاریک تر از قبل نیز ش��ده است. به طور کلی مهار 
تورم نیازمند ارائه بس��ته جامعی است که افزایش 
نرخ بهره یکی از اجزای این بس��ته کنترل تورمی 
محسوب می شود. افزایش نرخ سود بانکی برای مهار 
تورم اقدامی اس��ت که آمریکا، انگلستان و اتحادیه 
اروپ��ا اخیرا در پیش گرفته اند. در ایران اما به دلیل 
عدم تعادل های اقتصادی نیازمند بسته ای برای مهار 
تورم هستیم که افزایش نرخ بهره یکی از مقوله های 
آن اس��ت. واقعیت این است که در اقتصادی با نرخ 
تورم باالی ۵۰ درصدی، اعالم نرخ س��ود بانکی ۱۵ 
درصدی به معنای سلب قدرت خرید سپرده گذار 
است. به بیانی افرادی که سرمایه های خود را در ازای 
نرخ سود ۱۵ درصدی در بانک سپرده گذاری می کنند 
آن هم در شرایطی که نرخ تورم ساالنه ۴۰ درصد 
است یعنی روزانه به اندازه ۲۵ درصد از قدرت خرید 
خود را از دست می دهند. همواره گفته می شود که 
برای حفظ بازار سرمایه نباید اجازه افزایش نرخ سود 
بانکی را داد اما تصمیم گیران گویی فراموش کرده اند 
که نرخ س��ود بانکی در ح��وزه اقتصاد تا چه اندازه 
تعیین کننده و کلیدی است. ناگفته نماند که عدم 
تعیین تکلیف برجام و مساله FATF و عدم پیگیری 
آن از سوی سیاستمداران نیز موضوعی است که آینده 
اقتصادی کشور را تاریک تر و نااطمینانی ها را بیشتر 
خواهد کرد. از برآیند تصمیمات و سیاستگذاری های 
اقتصادی دولت می توان فهمید که در اقتصاد ایران 
به صورت جزیره ای عمل می شود حال آنکه اقتصاد 
یک مجمع الجزایر است که دستکاری یکی از جزیره ها 
اثر خود را بر سایر جزایر نیز نشان خواهد داد. بنابراین 
تا زمانی که اندیشه سیاستگذاری دولت ها در حوزه 
اقتصاد تغییر نکند افق روش��نی برای اقتصاد قابل 

تصور نخواهد بود.
آمارهایی ک�ه گویای عملک�رد ضعیف  � 

دولت اند
دبیرکل مجمع فعاالن 
اقتصادی نیز بر این باور 
اس��ت که اگر بخواهیم 
کارنام��ه دولت ه��ا را با 
یکدیگر مقایسه کنیم سه 
شاخص اصلی و کلیدی 
تورم، رشد اقتصادی و بیکاری را باید از زاویه اقتصادی 
مورد بررسی قرار دهیم که در دل این سه شاخص 

مسائل بسیار مهم دیگری نیز نهفته است.
حام��د پاک طین��ت در گفت وگ��وی خ��ود با 
»جهان صنعت« می گوید: برای بررس��ی وضعیت 
ش��اخص تورم به آمارهای رس��می داخلی رجوع 
می کنیم. آخرین آمار منتشرش��ده نشان می دهد 
که تورم نقطه به نقطه تیر ماه امسال نسبت به تیر 
۱۴۰۰ به ۵۴ درصد رسیده که چنین نرخی برای 
تورم در تاریخ قبل و بعد از انقالب س��ابقه نداشته 
است. تاسف انگیزتر از عدد تورم که موجب سختی و 
پیچیدگی زندگی مردم و فعاالن اقتصادی شده این 
است که برنامه ای برای توقف یا کاهش میزان تورم 
وجود ندارد. یعنی اگر از متولی حفظ ارزش پول ملی 
که بانک مرکزی است پرسیده شود برنامه نهاد پولی 
برای کنترل این وضعیت چیست، پاسخ مشخصی 
ارائه نخواهد کرد. بنابراین تورم ۵۴ درصدی شاهکار 
دولت سیزدهم است. نکته مهم آنکه این حد از تورمی 
که اعالم ش��ده متوسط نرخ تورم است و در برخی 
حوزه ها به ویژه حوزه مواد غذایی که مستقیما با سفره 
مردم و به خصوص قشر ضعیف در ارتباط است، شاهد 
تورم های باالی ۱۰۰ درصدی نیز بوده ایم. در عین 
حال در برخی کاالها به خصوص آن اقالمی که از 
شمولیت دریافت دالر ترجیحی خارج شدند حتی 

نرخ تورم به باالی ۳۰۰ درصد نیز رسیده است.

وی تصریح می کند: در خصوص مساله حذف 
ارز ترجیحی که موجب افزایش قیمت بسیاری از 
کاالهای خوراکی به ویژه روغن و غالت ش��د باید 
ابتدای امر اعالم کرد که دولت قادر به ادامه مسیر 
قبلی خود نبود. دولت از همان ابتدا وارد مسیری شده 
بود که بازگشت آن با دشواری های زیادی همراه شد 
با این حال امکان استمرار این وضعیت و تامین مالی 
برای آن برای دولت وجود نداش��ت. بنابراین حذف 
دالر ترجیحی مورد تایید همه ارکان جامعه است اما 
نحوه اجرای این سیاست با اشکاالت زیادی همراه 
بود. اقناع مردم و نحوه جبران افزایش قیمت نقاط 
ضعف اصلی در حذف ارز ترجیحی بود. جالب آنکه 
هنوز  مشخص نیست افزایش قیمت ها به ویژه برای 
قشر ضعیف جامعه چگونه قرار است جبران شود. 
همزمانی این عملیات با افزایش نرخ های جهانی به 
دلیل جنگ روسیه و اوکراین موضوعی است که به 
این موضوع شدت و حدت داد. در عین حال افزایش 
تعرفه واردات نیز همزمان با اجرای این سیاست اتفاق 
افتاد. به این ترتیب همزمانی چهار اتفاق موجب شد 
که انعکاس آن در قیمت ها و افزایش فشار معیشتی 
به مردم دیده شود. اکنون بعد از گذشت ۴ ماه نیز 
گفته می ش��ود که عوارض واردات��ی به نرخ ۴۲۰۰ 
تومانی برگردد که این نیز جای نقد بسیار دارد، چه 
آنکه چسبندگی قیمت در این کاالها اجازه عقبگرد 
قیمت کاالها را نمی دهد. بنابراین اگر چنین اتفاقی 
بیفتد رانت جدیدی با نرخ دالر دولتی برای واسطه ها 
ایجاد می شود که در این حالت نیز کاالها با نرخ پایین 

به دست مصرف کننده نخواهد رسید.
پاک طینت ادامه می دهد: همه این رخدادها و 
سیاس��ت ها اگر منجر به کاهش تورم منجر نشود 
هیچ ارزش سیاس��تی نخواهد داش��ت. حال که با 
ح��ذف دالر ترجیحی تورم ۵۴ درصد رش��د کرده 
به این معناس��ت که برای سال آینده نیز کاالها به 
همین اندازه افزایش قیمت خواهند داشت. دولت اما 
بار دیگر تولیدکنندگان را در معرض فشار قرار داده 
تا دیگر افزایش قیمتی در کاالهای تولیدی اعمال 
نکنند. اما واقعیت این است که قیمت های جهانی، 
نیروی کار، انرژی و غیره همواره در حال تغییر است 
و چنانچه دولت بخواهد بعد از تغییر قیمت های اخیر 
فلسفه ثابت نگه داشتن نرخ ها را در جامعه و حوزه 
تولید دنبال کند موجب فشرده شدن فنری می شود 
که سال آینده بار دیگر تورم را به باالی ۵۴ درصدی 
می رساند. این سیکل معیوب نیز تا زمانی که اندیشه 
سیاستگذاری تغییر نکند، متوقف نخواهد شد. درست 
مانند ماجرای افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ که 
هزینه اجتماعی زیادی بابت آن پرداخت شد اما با نرخ 
دالر کنونی بار دیگر قیمت بنزین به نرخ های قبل از 
سال ۹۸ رسیده است. بنابراین اگر مساله تورم حل 
نشود هیچ یک از سیاست های دولت کمکی به عبور 

از چالش های اقتصادی نخواهد کرد.
تورم سه رقمی می شود � 

به گفته وی، باید یک بار برای همیشه بپذیریم 
که ریشه اصلی تورم کسری بودجه است. دولت اما 
با حذف دالر ترجیحی به کسری بودجه پرداخته و 
بار سنگین سوبسید ارز ترجیحی را از دوش خودش 
برداشته و به دوش مردم گذاشته است. به این ترتیب 
اکنون مردم هستند که قیمت های بسیار باال را در 
کنار مالیات های سنگین پرداخت می کنند اما هرگز 
شاهد این نبوده ایم که دولت در ردیف های مختلف 
بودجه ای منابع مالی برخی نهادها و دس��تگاه ها را 
کم کند تا کسری بودجه خود را مدیریت کند. در 
عین حال تالشی در سطوح بین المللی برای بهبود 
چشم انداز تامین مالی از محل درآمدها نیز صورت 
نمی گیرد. بنابراین دولت فشار مالی خود را به روی 
دوش مردم گذاش��ته است. این در حالی است که 
دولت سیزدهم با شعار بزرگ تر کردن سفره مردم و 
حفظ معیشت مردم به میدان آمد اما تمام اتفاقات و 
سیاست های اتخاذشده باعث کوچک تر شدن سفره 
مردم ش��ده است. بنابراین تورم یکی از اصلی ترین 
چالش های اقتصادی کنونی است که برنامه ای برای 
عبور از آن وجود ندارد. به دلیل اینکه در مس��ائل 
بین المللی نیز چشم انداز امیدوارکننده ای وجود ندارد، 
تجارت خارجی کماکان در تنگنا قرار خواهد داشت 
و این مساله به صورت مستقیم با موضوع تورم گره 
می خورد و افق روشنی برای بهبود وضعیت تورمی 
ترسیم نخواهد کرد. با این شرایط پیش بینی می شود 
که سال آینده در چنین روزهایی شاهد نرخ تورم سه 

رقمی نیز در اقتصاد کشور باشیم.
این اقتصاددان بیان می کند: در مساله مربوط به 

رش��د اقتصادی نیز بر اساس آخرین آمار اعالمی از 
سوی دولت نرخ رشد اقتصادی به ۴ درصد رسیده 
است. این رشد ۴ درصدی بیش از هر چیزی مرهون 
کمرنگ شدن کروناست. به دلیل اینکه در ماه های 
ابتدایی س��ال شرایط کرونا مدیریت شد، برگشت 
بس��یاری از کسب و کارها از جنس خدمات که در 
دوران کرونا خانه نشین شده بودند، رقم خورد. بنابراین 
می توان گفت بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی ۴ 
درصدی به این مساله مربوط است. اما در بخش های 
معدن و کش��اورزی نرخ رشد اقتصادی منفی بوده 
اس��ت. بخش نفتی نیز اگر رش��د باالیی داشته اما 
کمک زیادی به ایجاد شغل نکرده است. ضمن آنکه 
با تشدید تحریم ها رشد بخش نفتی نیز کمرنگ تر 
خواهد شد. در بخش ساختمان نیز طبق آمارها شاهد 
رشد منفی بوده ایم به طوری که آمار ساخت و ساز 
در یک سال گذشته منفی شده است. آخرین آمار 
از وضعیت بازار مسکن نیز نشان می دهد که قیمت 
ملک به متری ۱۴۰۰ دالر رسیده که رقم بی سابقه ای 
است. بنابراین با توجه به اینکه رشد اقتصادی بیشتر 
مرهون بخش خدمات بوده و این بخش بیش از این 
امکان رشد ندارد، پیش بینی می شود سال آینده رشد 

اقتصادی به کمتر از عددهای فعلی برسد.
وی اظهار می کند: در بحث اش��تغال نیز دولت 
سیزدهم وعده داده بود که هر ماه برای ۱۱۰ هزار نفر 
شغل ایجاد شود. یعنی در یک سال اخیر باید بیش از 
یک میلیون شغل ایجاد می شد. اما مرکز آمار اعالم 
کرده که در فصل ابتدای امسال نسبت به فصل ابتدای 
سال گذشته ۱۰۰ هزار شغل کمتر شده است به این 
معنا که نه تنها شغل جدیدی ایجاد نشده بلکه ۹۰۰ 
هزار  تا یک میلیون نفر شغل از وعده دولت در زمینه 
ایجاد شغل دچار عقب ماندگی شدیم. با این وضعیت 
تورمی و با این شرایط رشد اقتصادی و با دورنمای 
منفی سرمایه گذاری، تحقق وعده دولت در زمینه 
ایجاد شغل دور از دسترس است و به نظر نمی رسد 

قادر باشیم به چنین اعدادی نزدیک شویم.
افق نامطمئن اقتصاد � 

پاک طینت ادامه می دهد: در زمینه بازار ارز نیز 
شاهد این هستیم که نرخ دالر در زمان پایان فعالیت 
دولت آقای روحانی ۲۲ هزار تومان بود که اکنون به 
۳۲ هزار تومان رسیده است. به عبارتی تنها ظرف یک 
سال دالر به میزان ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته 
است. عدد دالر در حقیقت کارنامه ارزش پول ملی 
دولت آقای رییسی در یک سال اخیر را نشان می دهد. 
در رابطه با مسائل پولی و بانکی نیز آمارهای رسمی 
می گویند که به نقدینگی ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومانی 
رسیده ایم که همانند سیلی می تواند هر روز سمت و 
سوی جدیدی به خود بگیرد و موجب به هم ریختگی 
بازارها شود. مطالبه بانک ها از دولت نیز طبق آمارها 
حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان شده است. مطالبه 
بانک مرکزی از شرکت های دولتی نیز به ۵۰ هزار 
میلیارد تومان و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 
به ۵ هزار میلیارد تومان رسیده که همه این اعداد 
یک رکورد جدید محسوب می شوند. افزایش پایه 
پولی در یک س��ال فعالیت دولت رییسی نیز ۱۱۰ 
تریلیون تومان بوده است. افزایش حجم نقدینگی 
در دولت س��یزدهم نیز ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان 
بوده و هر روز ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان به نقدینگی 

کشور افزوده می شود.
دبیر مجمع فعاالن اقتصادی تصریح می کند: در 
خصوص سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه نیز طبق 
اعالم مرکز آمار، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص تا پایان 
سال گذشته منفی بوده است. این بدان معناست که 
در هیچ یک از  دو بخش ماشین آالت و ساختمان، 
یعنی دو جزء تشکیل دهنده سرمایه ثابت هیچ گونه 
سرمایه گذاری انجام نشده است. زمانی که هیچ نوع 
سرمایه گذاری در این دو بخش انجام نشده باشد یعنی 
نباید امیدی به رشد اقتصادی داشته باشیم. خالص 
حساب سرمایه در سال ۱۴۰۰ منفی ۹/۳ میلیارد 
دالر بوده که یا به معنی عدم سرمایه گذاری است و یا 
خروج سرمایه. این عدد در سال ۹۹ برابر با منفی ۶/۳ 
میلیارد دالر بوده است. بنابراین از زمان روی کار آمدن 
دولت آقای رییسی، شاهد افزایش ۳ میلیارد دالری 
عدم ورود پول به بخش سرمایه بوده ایم که احتماال 
بخشی از این پول نیز از کشور خارج شده است. در 
بخش سرمایه گذاری خارجی نیز آخرین آماری که 
موجود است نشان می دهد ۶۶ درصد نسبت به سال 

گذشته افت داشته ایم.
ب��ه گفته وی، در بحث تج��ارت خارجی نیز 
آمار س��ه ماهه اول سال نش��ان می دهد که تراز 
تجاری مثبت بوده اس��ت. در سه ماه اول امسال 
۳۶ میلیون تن کاال به ارزش ۲۵/۵ میلیارد دالر 
تجارت خارجی داشته ایم که نشان از رشد ۱۹/۵ 
درصدی نس��بت به سال قبل دارد. از این میزان، 
۱۳ میلیارد دالر مربوط به بخش صادرات بوده که 
۲۱ درصد افزایش نشان می دهد. ظاهر قضیه به ما 
می گوید که ۲۱ درصد افزایش صادرات داشته ایم 
که در این حالت باید کارنامه دولت آقای رییسی 
در زمینه تجارت خارجی را نسبت به دولت قبل 
بهتر ارزیابی کنیم. اما نکته اینجاست که در این 
مدت افزایش قیمت جهانی به ویژه در محصوالت 
نفتی، میعانات و محصوالت پتروشیمی و مشتقات 
نفتی که اصل صادرات کشور را تشکیل می دهند 
نسبت به سال قبل دو برابر شده است. بنابراین اگر 
دولت فعلی به همان اندازه سال گذشته صادرات 
انجام می داد باید میزان صادرات ما دو برابر می شد. 
اما تنها ۲۱ درصد افزایش صادرات داشته ایم که 
نشان می دهد صادرات نه تنها بیشتر نشده بلکه 
کمتر نیز شده است. مقایس��ه بازدهی بازارها با 
یکدیگر نیز نش��ان می دهد ک��ه بورس به عنوان 
تابلوی عملکرد اقتصادی از سوی دولت کمترین 
بازدهی )۱۰ تا ۱۲ درصد( را در طول یک س��ال 
گذش��ته داشته است. این یعنی همه آنهایی که 
در ۱۲ ماه اخیر در بورس سرمایه گذاری کرده اند 
به طور کامل دچار زیان شده اند. بنابراین بررسی 
مجموع ش��اخص ها و حوزه های اقتصادی نشان 
می دهد که دولت س��یزدهم کارنامه درخشانی 
در یک سال اخیر نداشته است. تاسف بارتر اینکه 
بزرگ ترین مشکل دولت این است که ایده و طرح 
روش��نی برای پرداختن به چالش های اقتصادی 
ندارد و این موضوع افق اقتصادی کشور را به طور 

کامل تیره و تار کرده است.

 کارشناسان در گفت وگو با »جهان صنعت«
  عملکرد دولت سیزدهم 
در یک سال اخیر را بررسی کردند

 وعده های
 برباد رفته



4
t .me/jahansanatpress
دریافت ایده ها، اخبار و رویدادهای اقتصادی

سال نوزدهم    چهارشنبه  12 مرداد  1401    شماره  5066 info@jahanesanat. ir

گمانهزنیفایننشالتایمزازسفرپلوسیبهتایوان
فایننشال تایمز در گزارشی نوشت که این دیدارجنجالی نگرانی هایی را درباره 
امکان اقدام تالفی جویانه چین برانگیخته است. جو بایدن رییس جمهوری آمریکا 
از مقامات ارشد دولتش از جمله جیک سالیوان مشاور امنیت ملی خواسته است 
نانسی پلوسی رییس مجلس نمایندگان را از خطر سفر به تایوان آگاه کنند اما به 

گفته افراد آگاه پلوسی تصمیم خود را برای ادامه این سفر گرفته است.
این رس��انه افزود: پلوس��ی قرار اس��ت روز چهارش��نبه با تسای اینگ ون 
رییس جمهوری دیدار کند که باعث نگرانی در مورد پاسخ نظامی احتمالی چین 
شده است. سه نفر از افراد آگاه از برنامه های سفر رییس مجلس نمایندگان آمریکا 
گفته اند که پلوسی به عنوان بخشی از سفر گسترده تر به آسیا که از روز دوشنبه 

در سنگاپور آغاز شد، در تایپه با رییس جمهوری تایوان دیدار خواهد کرد.
باوجود اینکه پلوسی به دلیل نگرانی های امنیتی، تایوان را در برنامه سفر 
رسمی خود - که شامل ژاپن، کره جنوبی و مالزی نیز می شود - وارد نکرده بود، 
اما فایننشال تایمز برای اولین بار گزارش داد که او اولین رییس مجلس نمایندگان 
آمریکا خواهد بود که در ۲۵ سال گذشته به تایوان سفر می کند. آنتونی بلینکن، 
وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه از چین خواست تا در صورت سفر پلوسی 

به تایوان، مسووالنه عمل کند و درگیر تشدید تنش نشود.
بسیاری از جمهوریخواهان و تعداد کمی از دموکرات ها از پلوسی خواسته اند 
که ادامه دهد و استدالل می کنند که هر تصمیمی برای به تعویق انداختن یا 
لغو این سفر به منزله تسلیم شدن در مقابل چین است. اما کاخ سفید نگران 
است که ممکن است این سفر باعث ایجاد بحران در سراسر تنگه تایوان شود. 

تنش ها در این تنگه از سال گذشته افزایش یافته است.
جان کربی، رییس ارتباطات شورای امنیت ملی روز دوشنبه در کاخ سفید 
گفت: هیچ دلیلی وجود ندارد که پکن یک سفر احتمالی را به بهانه ای برای 

افزایش فعالیت های نظامی تهاجمی تبدیل کند.
کربی مکررا از تایید سفر پلوسی به تایوان در یک نشست خبری خودداری 
کرد، اما گفت: ما این موضوع را از نزدیک رصد می کنیم و ما مطمئن می شویم 
که او یک دیدار امن و مطمئن داشته باشد. پلوسی از منتقدان قدیمی چین، 
به ویژه در حوزه مسائل حقوق بشر است. وی ارشدترین قانونگذاری است که 
از زمان سفر »نیوت گینگریچ«، رییس مجلس پیشین آمریکا در سال ۱۹۹۷به 

تایوان، به این کشور سفر کرده است.
پکن در کل با همه سفرهای قانونگذاران آمریکایی به تایوان که بر آن ادعای 
حاکمیت دارد، مخالف است. اما حساسیت به سفر پلوسی بیشتر است، زیرا او 
پس از معاون رییس جمهور، دومین مقام ریاس��ت جمهوری است و به همان 

حزب بایدن تعلق دارد.
سفر پلوسی همچنین تنها چند ماه پیش از بیستمین کنگره حزب کمونیست 
چین انجام می شود. پکن، آمریکا را متهم کرده است که سیاست »چین واحد« 
را کمرنگ کرده است. در چنین سیاستی واشنگتن، پکن را به عنوان تنها دولت 
چین به رسمیت می شناسد و در عین حال موضع آن را مبنی بر اینکه تایوان 

بخشی از چین است، می پذیرد، هر چند که تایید نمی کند.
ارتش آمریکا برای محافظت از پلوسی که با هواپیمای نیروی هوایی آمریکا 
پرواز می کند، آماده ش��ده است. تعداد کمی از کارشناسان معتقدند که چین 
تالش خواهد کرد هواپیمای حامل پلوسی را ساقط کند، اما جت های جنگنده 
چینی می توانند آن را رهگیری کنند. این می تواند باعث ایجاد یک وضعیت 
خطرناک شود زیرا ارتش آمریکا مجبور به مداخله برای محافظت از پلوسی و 

هیات همراه وی می شود.

پوتین:جنگهستهایبرندهندارد
رویترز- رییس جمهوری روسیه در 
نامه ای به شرکت کنندگان کنفرانسی 
درباره پیمان عدم اش��اعه هس��ته ای 
)ان پی تی( گف��ت که هیچ برنده ای در 
جنگ هس��ته ای وجود ن��دارد و هرگز 

نباید چنین جنگی آغاز شود.
والدیمیر پوتین دوش��نبه در نامه 
خود تاکید کرد: ما برمبنای این واقعیت 
حرکت می کنیم که در جنگ هسته ای 
هیچ برنده ای وجود ندارد و هرگز نباید 
آن را آغاز کرد و از امنیت برابر و غیرقابل تقسیم برای همه اعضای جامعه جهانی 
دفاع می کنیم. او همچنین تاکید کرد: روسیه به  عنوان یکی از طرف های معاهده 
ان پی تی و یکی از ضامن های آن، پیوسته به این معاهده پایبند بوده و به تعهدات 
خود در توافق های دوجانبه با ایاالت متحده در زمینه کاهش و محدود کردن 
تسلیحات مربوطه کامال عمل کرده است. روسیه امیدوار است این کنفرانس 
کمک قابل توجهی به تقویت عدم اشاعه هسته ای برای تضمین صلح، امنیت 

و ثبات در جهان کند.
به نظر می رسد سخنان او در مجمع ان پی تی که با گذشت پنج ماه از آغاز 
جنگ در اوکراین مطرح می شود، با هدف اطمینان بخشی و نشان دادن روسیه 
به عنوان یک قدرت هس��ته ای مسوول است. این صحبت ها با اظهارات قبلی 
پوتین و دیگر سیاستمداران روسی که در غرب به عنوان تهدیدات هسته ای 

ضمنی تفسیر شده بود، در تضاد بودند.
در همین حال خبرگزاری تاس گزارش داد که پوتین دوشنبه در نشستی 
با نمایندگان صنعت فلزات گفت، تحریم های ضد روسیه بازتاب واقعیت های 
سیاست  و اقتصاد جهانی نیست. پوتین گفت: قبال گفته ام که این تصمیمات 
توسط کشورهای غربی به خاطر منافع سیاسی گرفته شده است؛ تصمیمات 
فعلی و فرصت طلبانه که واقعیت ها را نه در سیاس��ت جهانی و نه در اقتصاد 

جهانی منعکس نمی کنند.
والدیمیر پوتین افزود که سیاستمداران غربی که تحریم هایی را علیه روسیه 
وضع کردند، عمال اصول سازمان تجارت جهانی را دور انداختند. رییس جمهوری 
روس��یه گفت: سیاستمداران غربی عالقه ای به کاهش رفاه و کیفیت زندگی 
شهروندان عادی به ویژه در اروپا ندارند. صرف نظر از اینکه این موارد پایبندی به 
اصول سازمان تجارت جهانی است، آنها به سادگی آن را دور انداختند. پوتین 
افزود به طور کلی، شرکت های حوزه فلزات روسیه همچنان با محدودیت هایی 

در بازارهای خارجی مواجه هستند.

نگاه

ویترین امروز

کشته شدن رهبر القاعده

ی��ی  یکا مر آ م��ه  نا ز و ر
وال اس��تریت ژورنال در صفحه 
نخست خود نیز به کشته شدن 
رهب��ر القاعده پرداخته اس��ت. 
بایدن بام��داد دی��روز در یک 
کنفرانس خبری که از شبکه های 
تلویزیونی آمریکا پخش می شد، 
گفت: ارتش آمریکا در یک حمله 
هوایی موفق در افغانستان توانسته 
است ایمن الظواهری رهبر گروه 
تروریس��تی القاع��ده را به قتل 
برساند. پیش از این شبکه خبری 
سی.ان.ان از حمله هوایی آمریکا 
به مقر سرکرده گروه القاعده خبر 

داده بود.
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آغاز صادرات غالت از بندر اودسا

ی��ی  یکا مر آ م��ه  نا ز و ر
فایننشال تایمز در صفحه نخست 
خود به آغاز ص��ادرات غالت از 
بندر اودسا پرداخته است. کشتی 
حامل این محمول��ه رازونی نام 
داشته و با پرچم سیرالئون در حال 
حمل این محموله به سمت لبنان 
است. بر اساس اعالم سازمان ملل، 
رازونی حام��ل ۲۶ هزار تن ذرت 
است. گفتنی است آغازصادرات از 
اوکراین، قیمت کاالهای اساسی در 
بازارهای جهانی را به شدت کاهش 
داد، قیمت ها از گندم و خوراک دام 
گرفته تا دانه های روغنی به شدت 

افت قیمت داشتند.

کشته شدن مغز متفکر حمالت ۱۱ سپتامبر

ی��ی  یکا مر آ م��ه  نا ز و ر
نیویورک تایمز در صفحه نخست 
خود به س��خنرانی ج��و بایدن، 
رییس جمهور این کشور مبنی بر 
کشته شدن رهبر القاعده در حمله 
پهپادی آمریکا در کابل پرداخته 
است. این روزنامه گزارش داد که 
اعضای شبکه تروریستی حقانی 
تالش داش��تند تا محل زندگی 
امن ایم��ن الظواهری را مخفی و 
دسترسی به این مکان را محدود 
کنند. این حمله ساعت ۹:۴۸ شب 
به وقت محلی در تاریخ ۳۰ ژوئیه با 
یک پهپاد و موشک های هلفایر در 

منطقه شیرپور کابل انجام شد.

هشدار پکن به واشنگتن

روزنامه چینی گلوبال تایمز 
در صفحه نخست خود به هشدار 
پکن نسبت به سفر احتمالی نانسی 
پلوسی رییس مجلس نمایندگان 
آمریکا پرداخته است. سخنگوی 
وزارت خارجه چین دیروز و پیش 
از س��فر احتمالی نانس��ی پلوسی 
ب��ه تای��وان گف��ت، درصورتی که 
رییس مجلس نمایندگان آمریکا 
به تایوان برود پکن اقدامات قاطعی 
را ب��رای حفاظت از حق حاکمیت 
مل��ی و یکپارچگی قلم��رو خود به 
کار می گیرد. پلوس��ی تور آسیایی 
چهار کشوری خود را از دوشنبه در 
سنگاپور آغاز کرد. سه کشور دیگر 
مالزی، کره  جنوبی و ژاپن هستند. 
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گروه جه�ان- ایم��ن الظواهری 
مغز متفکر حمالت یازدهم س��پتامبر 
و جانشین بن الدن در عملیات پهپادی 
به مخفیگاهش در کابل کش��ته شد. 
این نخستین حمله نیروهای آمریکایی 
در افغانس��تان پ��س از خ��روج کامل 
نیروهای خارجی در آگوست ۲۰۲۱ از 
آن کشور است. پیش از این مقام  های 
امنیتی ایاالت متحده گفته بودند، اوضاع 
افغانستان را با اس��تفاده از پایگاه های 
نظامی مس��تقر در کشورهای منطقه 
رصد می کنند. الظواهری معاون پیشین 
اس��امه بن الدن، یک پزش��ک جراح 
مصری ثروتمند بود که نقش عمده ای 
در هماهنگی عملیات ۱۱ س��پتامبر 
۲۰۰۱ ایف��ا کرده ب��ود. الظواهری که 
پس از سال ها به عنوان سازمان دهنده 
و استراتژیست اصلی القاعده، جانشین 
ب��ن الدن ش��د، فاقد کاریزم��ای الزم 
ب��رای جذب نیروه��ای بنیادگرا بود و 
همین مساله موجب شد تا بسیاری از 
اعضای این گروه جذب داعش ش��وند. 
در سال های اخیر بارها شایعاتی مبنی 
بر مرگ ظواهری ش��نیده می ش��د و 
گزارش هایی هم در خصوص وضعیت 

نامناسب او منتشر شده بود.
ج��و بایدن رییس جمه��ور آمریکا 
در آس��تانه س��الگرد خروج فاجعه بار 
نیروه��ای آمریکایی از افغانس��تان در 
بیانیه ای ضمن تایید کشته شدن ایمن 
الظواه��ری اعالم کرد که افغانس��تان 
دیگر بهش��ت تروریس��ت ها نخواهد 
ب��ود. این حمله س��اعت ۹:۴۸ ش��ب 
ب��ه وقت محل��ی در تاریخ ۳۰ ژوئیه با 
ی��ک پهپاد و موش��ک های هلفایر در 
منطقه شیرپور کابل انجام شده است. 
واشنگتن پست نوش��ته الظواهری در 
محله دیپلماتیک کابل هدف عملیات 
واقع ش��د. نیویورک تایم��ز نیز عنوان 
کرده که این خانه به سراج الدین حقانی 
وزیر کشور طالبان تعلق داشته است. 
ای��ن گزارش افزود ک��ه ایاالت متحده 
چندین سرنخ اطالعاتی دارد که تایید 
می کند الظواهری در این حمله کشته 
ش��ده است. در گذش��ته، شایعه شده 
بود که الظواهری در پاکستان زندگی 
می کرده اس��ت. این گ��زارش به نقل 
از یک��ی از مقامات آمریکایی نوش��ت: 
»کشته شدن او در کابل نه تنها وجود 
مرزهای نفوذپذیر بین دو کشور را ثابت، 
بلکه به استفاده طوالنی مدت القاعده از 
تجهیزات، خانه ها، ساختمان های هر دو 

کشور اشاره می کند.«
بایدن بامداد دیروز در یک کنفرانس 
خبری که از شبکه های تلویزیونی آمریکا 
پخش می شد، گفت: ارتش آمریکا در 
یک حمله هوایی موفق در افغانستان 
توانسته اس��ت ایمن الظواهری، رهبر 
گروه تروریستی القاعده را به قتل برساند. 
پیش از این شبکه خبری سی.ان.ان از 
حمله هوایی آمریکا به َمقر سرکرده گروه 

القاعده خبر داده بود.
ابومحمد، ابوفاطمه، محمد ابراهیم، 
ابوعبداهلل، ابوالمعز، طبیب، معلم، نور، 
استاد، ابومحمد نورالدین و عبدالمعز، 
برخی از اسامی مستعار ایمن الظواهری، 
رهبر القاعده هس��تند ک��ه در حمله 
پهپادی آمریکا در کابل، کش��ته شد. 
قت��ل او پس از چه��ار ماه از حضورش 
در یک فایل تصویری در آوریل صورت 
می گیرد. الظواهری آن زمان ش��ایعه 
قتلش را تکذیب کرده بود. الظواهری که 
سابق بر این چشم پزشک و از خانواده 
متوسطی از پزشکان و روحانیان دینی 
بود، رهبری القاعده را پس از کش��ته 
شدن اسامه بن الدن به دست نیروهای 
آمریکایی در مه ۲۰۱۱ برعهده گرفت. 
پیش از آن الظواهری دست راست بن 

الدن و صاحب نظر در القاعده بود.
پلیس فدرال آمریکا او را به قتل اتباع 
آمریکایی متهم کرده بود. برنامه »پاداش 
به خاطر عدالت« وابس��ته ب��ه وزارت 
خارجه آمریکا نیز پاداش��ی شامل ۲۵ 
میلیون دالر را در ازای دادن اطالعاتی 
برای بازداشت الظواهری تعیین کرده 

بود. برخی کارشناسان او را مغز متفکر 
حمالت ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا 

می دانند.
رییس جمه��ور آمریکا صبح دیروز 
نیز در پیامی توئیتری پس از سخنرانی 
نیمه شب درباره تایید رسمی خبرکشته 
شدن رهبر القاعده در حمله هوایی این 
کشور تروریست های سراسر جهان را 
تهدید کرد. او خطاب به تروریس��ت ها 
هشدار داد: سعی نکنید پنهان شوید، ما 
شما را هر کجا که باشید پیدا خواهیم 

کرد.
بایدن در ادامه این توئیت نوشت که 
ایاالت متحده همچنان مصمم به نشان 
دادن قدرت خود در دفاع از مردم آمریکا 
در برابر کسانی است که به دنبال آسیب 
رس��اندن به ما هس��تند. بایدن افزود: 
»دیش��ب هم به صراحت گفتیم: مهم 
نیست چقدر طول بکشد. مهم نیست 
کجا سعی می کنید پنهان شوید. ما شما 

را پیدا خواهیم کرد.«
الظواهری چگونه شناسایی و  � 

کشته شد؟
پ��س از اینکه جو بای��دن در یک 
کنفرانس خبری رس��ما اعالم کرد که 
نیروی هوایی ارتش آمریکا توانس��ته 
است ایمن الظواهری، سرکرده القاعده 
را به قتل برساند، یک مقام رسمی که 
نخواست نامش فاش شود، جزئیات این 
حمله و اینکه سازمان اطالعات مرکزی 
آمریکا )سیا( چگونه او را شناسایی کرده 

و کشته است، منتشر کرد.
این مقام رس��می دولت آمریکا به 
خبرنگاران گفت: »الظواهری به مدت 
چند سال مخفی ش��ده بود. عملیات 
یافتن و کشتن او نتیجه پشتکار و صبر 
جامعه اطالعاتی و ضدتروریسم ایاالت 
متحده است.« قبل از اطالعیه آمریکا، 
شایعه شده بود که الظواهری در منطقه 
قبیله ای پاکستان و یا داخل افغانستان 

به سر می برد.
این مقام رسمی گفته است: به مدت 
چندین سال، دولت آمریکا از شبکه ای 
که الظواهری را حمایت می کرد، آگاه 
بود و طی سال گذشته، پس از خروج 
آمریکا از افغانستان، مقامات آمریکایی 
نش��انه هایی از حضور القاع��ده در این 

کشور را رصد کرده بودند.
امس��ال مقامات آمریکایی خانواده 
الظواه��ری- همس��رش، دخت��رش و 
فرزندان دخترش- را شناسایی کردند 
و پی بردند که آنها در خانه ای امن در 
کابل منزل گزیده بودند و به دنبال این 

ماجرا، خود الظواهری نیز در همان خانه 
با گذشت زمان شناسایی شد.

ط��ی چن��د م��اه اخی��ر، مقامات 
اطالعاتی آمریکا بیشتر مطمئن شدند 
که آنها الظواهری را در این خانه امن به 
درستی شناسایی کرده اند و اوایل ماه 
آوریل، با مقامات ارش��د دولت آمریکا 
در این خصوص گفت وگوهایی را انجام 
دادند. س��پس، جیک سالیوان، مشاور 
امنیت ملی دولت آمریکا با جو بایدن 
رییس جمهوری آمریکا گفت وگوهایی 
در ای��ن زمینه انج��ام داد و او را از این 

قضیه مطلع کرد.
این مقام رسمی افزود: ما توانستیم 
الگوهای��ی را از طری��ق چندین منبع 
اطالعاتی مستقل بسازیم تا این عملیات 
را اطالع رس��انی کنی��م. وی ادامه داد: 
یک ب��ار که الظواهری به این خانه امن 
در کابل وارد شد، مقامات او را در بالکن 
منزلش شناسایی کردند- جایی که او در 
نهایت مورد هدف قرار گرفت. مقامات، 
تحقیق و تفحص��ی را درخصوص این 
خانه امن انجام دادند و اطمینان حاصل 
کردن��د که می توانن��د عملیاتی برای 
کشتن الظواهری ترتیب دهند. همچنین 
تحقیقاتی را انجام دادند تا مطمئن شوند 
ک��ه خطری افراد غیرنظامی و خانواده 

الظواهری را تهدید نمی کند.
در هفته های اخیر، رییس جمهوری 
آمریکا جلس��اتی را با مشاوران اصلی 
و اعضای کابینه در راس��تای بررس��ی 
و ارزیابی دقی��ق اطالعات برگزار کرد. 
در تاری��خ اول جوالی، اعضای کابینه 
از جمل��ه ویلیام برنز، رییس س��ازمان 
سیا، با بایدن درخصوص این عملیات 

پیشنهادی گفت وگو کرد.
بایدن سواالت و جزئیاتی را پیرامون 
اینک��ه آنها چ��ه می دانن��د و چگونه 
می دانند، پرسید و به دقت مدل و الگوی 
این خانه امن را که جامعه اطالعاتی با 
خود به این جلس��ه آورده بود، بررسی 
کرد. رییس جمهوری آمریکا سواالتی 
درباره روشنایی، آب وهوا، مصالح و مواد 
ساختمانی و سایر عواملی که می تواند 
موفقیت این عملیات را تحت تاثیر قرار 
دهد، پرسید. رییس جمهوری آمریکا 
همچنین بررسی پیامدهای احتمالی 

حمله در کابل را جویا شد.
وکالی سازمان س��یا گزارش های 
مقام��ات اطالعاتی را بررس��ی و تایید 
کردن��د که الظواهری به دلیل رهبری 
گروه تروریستی القاعده، هدفی قانونی 
است. در تاریخ ۲۵ ژوئیه، رییس جمهوری 

آمریکا جلسه ای را برای اعضای کلیدی 
کابینه  و مشاورانش جهت جمع بندی 
نهایی برگ��زار ک��رد و آنها همچنین 
درخصوص اینکه قتل الظواهری چگونه 
روابط آمریکا با طالبان را تحت تاثیر قرار 
می دهد، گفت وگو کردند. س��رانجام، 
پ��س از اظهارنظر همه اعض��ا، بایدن 
درخواست این حمله را به شرط اینکه 
خطر علیه غیرنظامیان را کاهش دهند، 

صادر کرد.
از پزشکی تا رهبری القاعده � 

برای مردم جهان ممکن اس��ت نام 
الظواهری آش��نا نباش��د، با این حال 
از زمان حمالت ۱۱ س��پتامبر به این 
سو بس��یاری چهره او را می شناسند. 
الظواهری معموال با عینکی بر چشم و 
لبخندی محو، در تصاویر در کنار اسامه 

بن الدن دیده می شود.
ایمن محمد ربیع الظواهری ۱۹ ژوئن 
۱۹۵۱ در قاهره، پایتخت مصر به دنیا 
آمد و اهل خانواده ای متوسط و شامل 
بسیاری از پزشکان و دانشمندان بود. 
جد وی ربیع الظواه��ری، امام جمعه 
ارش��د االزهر ب��ود. عبدالرحمن عزام 
یکی از دایی های وی نیز اولین دبیرکل 

اتحادیه عرب بود.
منتصر الزیات نماین��ده گروه های 
اس��المگرا در کتابش آورده اس��ت که 
جد مادری وی عبدالوهاب عزام، استاد 
ادبیات ش��رق و رییس دانشگاه قاهره 
است اما پدرش پزشک مشهور و استاد 
طب دانشگاه عین شمس بود. دایی اش 
محفوظ عزام معاون رییس حزب کارگر 
بود. وی در سن کم به اخوان المسلمین 
پیوس��ت و در ۱۵ س��الگی ب��ه دلیل 

عضویت در این گروه بازداشت شد.
او در ۱۶ سالگی نیز به اولین گروه 
محرمانه اسالمگرا پیوست و مثل بیشتر 
نس��ل دهه های هفتاد قرن گذشته از 
نوشته های سید قطب تاثیر پذیرفت. 
الظواهری س��ال ۱۹۷۴ از دانش��کده 
پزشکی فارغ التحصیل شد. وی مدرک 
ارشد جراحی را از دانشگاه قاهره در سال 
۱۹۷۸ گرفت. افرادی که با الظواهری 
در دانش��کده پزش��کی دانشگاه قاهره 
درس می خواندند می گفتند او جوانی 
س��رزنده بود که به سینما می رفت و 
موسیقی گوش می داد و با دوستانش 

شوخی می کرد.
وی پس از فارغ التحصیلی از دانشکده 
پزشکی در دانش��گاه »عین شمس« 
ب��ه عنوان ج��راح )متخصص جراحی 
عمومی( مشغول به کار شد. الظواهری 

ج��زو صدها فردی اس��ت که به دلیل 
ارتباط با ترور انور سادات، رییس فقید 
مصر در س��ال ۱۹۸۱ پرونده آنها برای 
محاکمه ارجاع داده ش��د. وی به دلیل 
در اختیار داشتن سالح غیرقانونی سه 

سال را در زندان گذراند.
الظواهری همچنین موسس جنبش 
جهاد جماعت اسالمی مصر )در سن ۱۵ 
سالگی( است. این جنبش مخالف دولت 
مصر بود و برای سرنگونی آن با ابزارهای 
خشونت آمیز تالش کرد. در سال ۱۹۹۸ 
این گروه با رهبری الظواهری در گروه 

القاعده ادغام شد.
الظواهری در سال ۱۹۸۵ میالدی 
به عربس��تان و افغانس��تان سفر کرد 
و ب��ه عنوان پزش��ک در بیمارس��تان 
هالل احمر کویت در پیش��اور مشغول 
به کار ش��د. وی بعدا با اسامه بن الدن 
آش��نا شد و با او به سودان و سپس به 
افغانس��تان رفت و بعد از انفجار ناو یو 
اس اس ک��ول آمری��کا و تجاوزات ۱۱ 
سپتامبر به یکی از مهم ترین افراد تحت 
تعقیب آمریکا تبدیل شد. در ۱۰ اکتبر 
۲۰۰۱، الظواهری در فهرست اولیه ۲۲ 
تروریس��ت تحت تعقیب توسط دفتر 
تحقیقات فدرال ایاالت متحده ظاهر شد 
که توسط رییس جمهور ایاالت متحده 
جورج دبلیو بوش برای عموم منتشر شد. 
وی به نقش داشتن در انفجارهای هفت 
آگوست ۱۹۹۸ در سفارت های آمریکا 

در تانزانیا و کنیا متهم است.
دوستش منتصر الزیات می گوید که 
الظواهری زیر شکنجه مجبور شد مکان 
دوستش »عصام القمری« را لو بدهد که 
بعدا پلیس او را در درگیری ها به قتل 
رساند. این حادثه و قتل زن و پسرش 
در حمل��ه آمریکا در افغانس��تان تاثیر 
بسیار بدی روی او گذاشت و باعث شد 
از پلیس و دستگاه های امنیتی در تمام 
کشورهای عربی نفرت پیدا کند و آنها 
را کافر بخواند. همچنین باعث نفرت او از 
غرب و آمریکا شد. این حوادث باعث شد 
او تمام اتفاقات را نتیجه توطئه های غرب 
بداند. الظواهری آخرین بار در شهرک 
خوست شرق افغانستان در اکتبر ۲۰۰۱ 

دیده و بعد از آن مخفی شد.
شمش�یر عدال�ت؛ مهم ترین  � 

گزینه جانشینی الظواهری
سرنوش��ت القاعده به این بستگی 
خواهد داشت که چه کسی جایگزین 
الظواهری ش��ود. پس از چندین دهه 
حم��الت مس��تمر ای��االت متحده و 
کش��ورهای غربی، افراد بسیاری باقی 

نمانده اند که واجد شرایط رهبری این 
سازمان باشند. این در حالی است که 
در میان این افراد سیف العدل مصری 
از نامزده��ای مهم به ش��مار می رود. 
مقام��ات غربی می گوین��د با توجه به 
تجرب��ه و جایگاه قابل احت��رام العدل 
درون س��ازمان القاعده، او پتانس��یل 
باالیی برای جانشینی الظواهری دارد. 
وارث احتمال��ی بعدی رهبری القاعده 
ی��ک نی��روی زی��رک، آموزش دیده و 
باتجربه در کش��تن سربازان آمریکایی 
و انگلیسی است که خود را »شمشیر 

عدالت« نامیده است.
با ای��ن حال القاعده به طور کلی با 
یک بحران جانشینی و آینده ای متزلزل 
روبه رو است چراکه در فضای پس از ۱۱ 
سپتامبر گروه های رقیب افراطی دیگری 
به وجود آمدند و در افغانستان حضوری 

فعال دارند.
سلطان یوسف حسن العارف معروف 
به س��یف العدل نیز همانند الظواهری 
تباری مصری دارد و هر بار که ش��ایعه 
مرگ الظواهری منتشر می شد همزمان 
نام او هم به عنوان جانشین الظواهری 
مطرح می ش��د که هر ب��ار هم او با رد 
مرگ رهبرش، آن را تکذیب می کرد، 
اما این بار با تایید خبر قتل الظواهری، 
او به رهبر احتمالی و شاید بالفعل گروه 
تروریستی القاعده تبدیل شده است تا 
به گفته دیلی میل، وعده ای که سال ها 
پیش به اعضای ای��ن گروه- مبنی بر 
بازگرداندن القاعده به قدرت و جایگاه 
دوره اسامه بن الدن- داده بود فرصت 

اجرا پیدا کند.
س��یف العدل یا به تعبیر برخی از 
دوستانش »سیف االنتقام« تحت تعقیب 
بسیاری از س��رویس های اطالعاتی از 
جمله ای��االت متحده و بریتانیا بوده و 
دولت آمریکا برای س��ر او یا اطالعات 
منجر به دستگیر ی اش ۱۰ میلیون دالر 

جایزه تعیین کرده است.
یک��ی از کارشناس��ان بریتانیای��ی 
معتقد است س��یف العدل در مقایسه 
با الظواهری چاالکی بیش��تری دارد و 
احتماال فعالیت های تروریستی القاعده 
تحت رهبری او بیشتر از دوره الظواهری 
شود. دولت بریتانیا هم به دلیل نقشی 
که او در انفجار های سفارت آمریکا در 
نایروبی و دارالس��الم در س��ال ۱۹۹۸ 
داشت و ۲۲۴ کشته بر جای گذاشت، 
۷/۵ میلی��ون پوند برای س��ر او جایزه 

گذاشته است.
او در زمان��ی که یکی از فرماندهان 
واحد حفاظت بن الدن در افغانستان بود 
لقب نگهبان سیاه را از اطرافیان گرفته 
بود. به گفته یک کارشناس، برای رهبر 
جدید القاعده مرگ غیرنظامیان هیچ 
ع��ذاب وجدانی به همراه ن��دارد و در 
عین حال روابط خوبی با گروه داعش و 
طالبان در افغانستان ایجاد کرده است.

س��رهنگ ریچارد کمپ، که بیش 
از ۲۰ س��ال برای دولت بریتانیا سیف 
العدل را تعقیب می ک��رد، در این باره 
می گوید: همکاری بین گروه القاعده و 
گروه های مذکور به طور بالفعل وجود 
دارد اما س��یف العدل به ش��دت مورد 
احت��رام این گروه ها ب��وده و به همین 
خاطر می تواند ظرفیت همکاری های 
بیشتر و حتی هم افزایی را با آنها فراهم 
کند. کمپ نیز قبال گفته بود فرمانده 
جدید )احتمالی( گروه القاعده می تواند 
این گروه تروریستی را نسبت به عملکرد 

چند سال اخیرش فعال تر کند.
حضور س��یف العدل وقتی اهمیت 
بیش��تری پیدا می کند ک��ه بدانیم از 
زم��ان قتل اس��امه بن الدن در س��ال 
۲۰۱۱ در پاکستان، الظواهری به دلیل 
فقدان محبوبیت و کاریزمای بن الدن 
نتوانست تندروهای جهان را برای تقویت 
این گروه به سوی خود جذب کند. حال 
با توجه به مرگ حمزه بن الدن، همه 
نگاه ها به سمت سیف العدل به عنوان 
وارث احتمالی رهبری القاعده جلب شده 
است، گرچه نام های دیگری هم در این 

بین مطرح است.

رهبرالقاعدهدرحملهپهپادیآمریکابهخانهوزیرحکومتطالبانکشتهشد

شلیک به مغز عملیات ۱۱ سپتامبر
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معمایبازگشایینمادسرخابیها
ایسنا- در حالی که حدود پنج ماه از پایان پذیره نویسی سرخابی ها گذشته و وعده های 
زیادی در مورد زمان بازگشایی نماد دو باشگاه از سوی سازمان خصوصی سازی داده شده، 
این اتفاق هنوز رخ نداده و رییس سازمان بورس در آخرین اظهارنظر خود اعالم کرد دو 
باشگاه استقالل و پرسپولیس باید اطالعاتی که فرابورس می خواهد را افشا کنند. مجید 
عشقی به این سوال که آیا دلیل عدم بازگشایی نمادهای استقالل و پرسپولیس عدم 
افشای قراردادهای این دو تیم است، پاسخ داده است: یک موضوع افشای قراردادها و 
موضوع دیگر  برگزاری مجامع فوق العاده برای اصالح اساسنامه است. اگر این اتفاق رخ دهد 
نمادها بازگشایی خواهند شد. وی ادامه داد: دو تیم استقالل و پرسپولیس باید اطالعاتی که 
فرابورس می خواهد را حتما افشا کنند.تاکنون از سوی سازمان خصوصی سازی وعده های 
مختلفی درمورد زمان بازگشایی نماد دو باشگاه داده شد که هیچکدام اجرایی نشد. بر 
این اساس چندی پیش حسین قربانزاده رییس سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه 
استقالل و پرسپولیس باید متن قراردادهای خود را افشا کنند اعالم کرده بود که از زمان 
بورسی شدن، این دو باشگاه حتما باید رویدادهای عمده مالی خود را در سایت کدال 
بورس افشا و متن کامل همه قراردادها را عالوه بر تنظیم گران تخصصی مانند سازمان 
لیگ و... به شرکت فرابورس و سازمان خصوصی سازی ارائه کنند. پیگیری ها از شرکت 
فرابورس در مورد علت عدم بازگشایی نماد دو تیم مذکور به نتیجه نرسیده است، اما به 
نظر می رسد مشکل افشای قرارداد توسط دو باشگاه همچنان پابرجاست.گفتنی است 
پذیره نویسی تعداد یک میلیارد و ۲۳۶ میلیون و ۹۹ هزار و ۶۵۶  سهم از سهام جدید 
شرکت فرهنگی ورزشی استقالل ایران )سهامی عام( در نماد معامالتی )استقاللح ۱( و 
تعداد یک میلیارد و ۳۴ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۵۶۷ سهم از سهام جدید شرکت فرهنگی 
ورزشی پرسپولیس )سهامی عام( در نماد معامالتی )پرسپولیسح ۱( ناشی از سلب حق تقدم 
به روش ثبت سفارش در تابلوی نارنجی بازار پایه فرابورس ایران، از ۱۵ اسفندماه آغاز شده 
بود سرانجام در ۲۸ اسفند به پایان رسید. طبق آمار در پذیره نویسی پرسپولیس ۳۲۰ هزار 
نفر مشارکت کردند. ۲۶۱ میلیارد تومان از سهام این باشگاه توسط حقوقی ها و بیش از ۸۸ 
میلیارد تومان نیز توسط حقیقی ها خریداری شد. همچنین ۲۸۶ هزار نفر در پذیره نویسی 
استقالل شرکت کردند که ۲۸۰ میلیارد تومان از سهام این باشگاه توسط حقوقی ها و ۷۹ 

میلیارد تومان توسط حقیقی ها خریداری شد.

چهارماهرشدپیاپی»همراه«
»جهان صنعت«- ش��رکت ارتباطات س��یار ایران با نماد »همراه« در گزارش 
فعالیت ماهانه منتهی به تیرماه ۱۴۰۱ اعالم کرده که از فروش و ارائه خدمات به 
درآمد عملیاتی ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومانی رسیده است. همچنین طی ۴ ماهی 
که از ابتدای سال مالی تا انتهای تیرماه پشت سر گذاشته توانسته است به درآمد 
۱۲ هزار و ۳۴ میلیارد تومانی دست پیدا کند.شرکت ارتباطات سیار اعالم کرده که 
میزان درآمد شناسایی شده در تیرماه با افزایش تقریبا یک درصدی مواجه بوده و 
توانسته به روند صعودی خود ادامه دهد؛ همچنین »همراه« توانست در مقایسه با 
دوره مشابه سال گذشته روند رو به رشد خود را تثبیت کند و در این دوره رشد ۳۲ 
درصدی را برای خود به ثبت برساند. همان طور که گفته شد درآمد ماهانه ای که 
»همراه« طی ۴ ماه ابتدایی سال مالی به ثبت رساند مبلغی بالغ  بر ۱۲ هزار و ۳۴ 
میلیارد تومان بود، همچنین گفتنی است که میزان درآمدی که در تیرماه به دست 
آورد ۱۲ درصد باالتر از میانگین درآمد ماهانه طی ۳ ماه گذشته بود. میانگین درآمد 
ماهانه ای که ارتباطات سیار ایران طی ۴ ماهه گذشته حاصل کرد ۳ هزار میلیارد 
تومان بود و این درحالی است که میانگین درآمد ماهانه در سال مالی گذشته نزدیک 
به ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. بیشترین درآمد ماهانه »همراه« در تیرماه 
مربوط به بخش »کارکرد مشترکین خطوط اعتباری« با هزار و ۷۷۸ میلیارد تومان 
بود که این بخش شامل مکالمه، پیام کوتاه، اینترنت و پیامک انبوه است. درآمدی 
که از بخش »کارکرد مشترکین خطوط اعتباری« شناسایی شد نسبت به ماه گذشته 
رشد ۲ درصدی را به همراه داشت و توانست در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 

نیز ۳۶ درصد افزایش را به نام خود ثبت کند. 

»جهان صنعت«- اوضاع بازار سرمایه در آستانه 
یک س��الگی دولت س��یزدهم وخیم تر از هر زمان 
دیگری است. روند خروج پول شتاب بیشتری گرفته 
و ارزش معامالت بازار به زیر دو هزار میلیارد تومان 
رسیده است. بازدهی شاخص های کل، فرابورس و 
هم وزن نیز چنگی به دل نمی زند و بسیار دورتر از 
انتظارات فعاالن، دچار عقبگردی جدی است. اگر چه 
در مقاطعی بسیار کوتاه، شاخص کل در مسیر رشد 
قرار می گیرد اما آن هم به منزله فرصتی برای خروج 
یا به عبارت بهتر، فرار سرمایه گذاران ارزیابی می شود 
و پس از آن به سرعت به مسیر نزولی بازمی گردد. در 
این میان اما نه صدایی از ابراهیم رییسی که با وعده 
جبران زیان سهامداران بر کرسی ریاست جمهوری 
تکیه زد به گوش می رس��د و نه اقدامی از س��وی 
احس��ان خاندوزی که از ابتدا نیز به عنوان وزیری 
ضدبازار س��رمایه وارد گود شده بود،  دیده می شود. 
مجید عشقی رییس سازمان بورس نیز که عموما 
در مسائل اصلی و حیاتی بازار سرمایه منفعل عمل 
کرده و بیش از آنکه حافظ منافع سهامداران باشد به 
سیاست های وزارت اقتصاد تن داده است. در همین 
حال این بازار هر روز به واسطه مقررات خلق الساعه 
وزارت صمت هم م��ورد تهدید قرار می گیرد تا بر 
ریسک های س��رمایه گذاری در حوزه سهام افزوده 
شود. روند رو به سقوط رکن تامین مالی اقتصاد کشور  
در کنار انفعال و بی عملی مدیران اقتصادی دولت و 
بازار سرمایه، فعاالن و کارشناسان این بازار را بر آن 
داشته است تا در نامه ای سرگشاده به رییس سازمان 
بورس ضمن اشاره به خروج ۱۶۰ هزار میلیارد تومان 
نقدینگی از بازار، خواستار آغاز یک عملیات ضربتی 

در ۵ محور برای نجات بورس شوند.
در متن نامه فعاالن بازار سرمایه به رییس سازمان 
بورس آمده است: »همان گونه که مستحضرید بازار 
سرمایه روزهای سخت و بحرانی را می گذراند و به 
علت از دست رفتن اعتماد عمومی شاهد کوچ ۱۶۰ 

هزار میلیارد تومان از این بازار بوده ایم.
 درحال حاضر این بازار از عدم ورود نقدینگی رنج 
می برد و شاهد ورود سیل نقدینگی و سوداگری به 
دیگر بازار ها از جمله ارز ، ملک ، خودرو ، کاال و مواد 
غذایی هستیم. این بازار نقش اساسی در تامین مالی 
ش��رکت ها و کمک به اجرای طرح های نیمه تمام 
شرکت ها ایفا می کند. در شرایطی که ۱۰۰ میلیارد 
دالر پروژه در بخش های نفت و گاز و پتروش��یمی 
تعریف شده با حمایت از بازار سرمایه می توانیم به 
ش��تاب گرفتن این پروژه ها کمک کنیم.« فعاالن 
بازار سرمایه در ادامه عنوان کرده اند: »سیاست های 

مختلف همچون قیمت گذاری دس��توری، حذف 
مش��وق های مالیاتی و عدم توجه به مزیت تولید، 
منجر به فرار س��رمایه ها از بازار سرمایه به بازارهای 
موازی ش��ده و بدیهی اس��ت ای��ن کوچ نقدینگی 
موجب تورم افسارگسیخته و فشار مضاعف به مردم 
شده و شرایط گذران زندگی را سخت تر از همیشه 
کرده است؛ هیچ منفعتی هم برای بنگاه های معظم 
به وجود نیاورده و تمام نقدینگی به جای ش��رکت 
در افزایش س��رمایه، عرضه اولیه و رونق بازار ثانویه 
به عنوان محرک سرمایه گذاری در بازار اولیه، فقط 

صرف سوداگری شده است.
 لذا بازگشت بازار سرمایه به روال طبیعی می تواند 
عالوه بر جذب نقدینگی سرگردان جامعه و کاهش 
تورم، موجب تشکیل سرمایه ثابت و رونق و توسعه 
کسب و کارهای ملی شود.« کارشناسان و فعاالن 
بازار س��رمایه با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی 
جهت بازگشت اعتماد و جریان نقدینگی به سمت 
بازار س��رمایه، اقدامات فوری و کوتاه مدت از طرف 
ارکان بازار سرمایه نیاز است، دسته ای از این اقدامات 
را که با فوریت در دسترس و ید مدیریت بازار است 

برشمرده اند.
اقدامات فوری و موثر � 

ممنوعیت فروش صندوق های توسعه و تثبیت 
و بازارگردانان��ی که تعهد خرید را انجام نمی دهند 
یکی از اقداماتی اس��ت که فعاالن بازار سرمایه در 

نامه به رییس س��ازمان بورس خواستار اجرای آن 
شده اند. در همین حال آنها تاکید کرده اند که فراهم 
ساختن امکان خرید صندوق های توسعه و  تثبیت در 
دامنه مثبت یکی دیگر از اقدامات موثر و فوری در 
راستای نجات بازار سرمایه است. طی ماه های اخیر 
روند خروج نقدینگی از بازار سرمایه همزمان با ورود 
نقدینگی به صندوق های بادرآمد ثابت بوده است که 
عمده سرمایه گذاری های آنها در بازارهای بدهی و 
س��پرده های بانکی انجام می شود و سهم اندکی از 
سبد سرمایه گذاری خود را به بازار سهام اختصاص 
می دهند. در همین حال برخی از این صندوق ها کمتر 
از نصاب تعیین شده در مقررات خود در حوزه سهام 
سرمایه گذاری کرده اند. بر همین اساس فعاالن بازار 
سرمایه یکی دیگر از اقدامات مهم الزم در راستای 
هدایت نقدینگی به بازار سهام را الزام صندوق های 
درآم��د ثابت بزرگ در رعایت حداقل نصاب خرید 
سهام و افزایش حد نصاب خرید سهام دانسته اند. 
در همین حال کارشناسان بازار از عشقی خواسته اند 
عرضه های اولیه و پذیره نویسی های جدید، تا زمانی 
که بازار به روال طبیعی برگردد، تعلیق شوند. در این 
نامه بازه زمانی ذکر شده برای این تعلیق حداقل تا 
پایان سال جاری ذکر شده است.  حذف معامالت 
الگوریتمی و خاموش کردن روبات ها نیز یکی دیگر از 
درخواست های فعاالن بازار سرمایه از رییس سازمان 
بورس بوده اس��ت.  آنها در انتها تاکید کرده اند که 

تصحیح سیاست های کالن پولی و مالی و عدم دخالت 
دولت در قیمت گذاری بازارها، دارای اهمیت بسیار 
باالتری است که پیگیری مستمر نهاد ناظر را می طلبد 

و خواسته اساسی امضاکنندگان این نامه است.
خلف وعده های دولت � 

گفتنی اس��ت وزیر اقتصاد به تازگی در حاشیه 
نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
با تاکید بر اینکه دولت تسلیم التهابات بازار نمی شود، 
مدعی آن شده بود که مصوبات دولت در مورد بورس 
با جدیت دنبال می شود و مجوزی برای خروج از آن 
وجود ندارد! خاندوزی در واکنش به تشکیک اهالی 
بازار در تغییر سیاست های بورسی دولت گفته بود: 
تاکنون بر اساس جلس��اتی که در ستاد اقتصادی 
دولت برگزار ش��ده، همان چارچوب تعیین ش��ده 
بهمن ۱۴۰۰ در دستور کار دولت است. او با تاکید 
بر اینکه توقع دولت از وزارتخانه های تولیدی، اقتصاد 
و بانک مرکزی این اس��ت که هیچ گونه تخطی در 
ای��ن زمینه صورت نگیرد، گفته ب��ود که اقدامات 
هماهنگ نهادهای اقتصادی دولت باید به گونه ای 
باش��د که تردید و بی اعتمادی را از میان بردارد. او 
همچنین گفته بود وضعیت بازار سرمایه باید با همه 
متغیر های داخلی و خارجی موثر بر کل اقتصاد ایران 
تحلیل شود، زیرا موضع ستاد اقتصادی دولت نسبت 
به تقویت بنیادی و اصولی آن متمرکز است. اگر چه 
خاندوزی مدعی پایبندی دولت به مصوبات حمایتی 

آذرماه سال گذشته است اما بررسی این مصوبات و 
وضعیت هش��ت ماه گذشته بازار )از زمان تصویب 
بندهای ده گانه( نمایانگر پشت کردن دولت به اغلب 
این وعده هاست. بر اساس این مصوبات قرار بود فرمول 
حقوق دولتی معادن در سال جاری تغییر نکند با 
این حال اما معدنکاران عنوان می کنند از سال ۹۷ 
تاکنون هر ساله حقوق دولتی معادن افزایش نیافته 
و در حال حاضر ۳۰ درصد افزایش نسبت به همان 

سال نشان می دهد.
 در همین حال یکی از بندهای مصوبات دولت 
بر این اس��توار بود که معادل مالیات نقل و انتقال 
سهام در بازار سرمایه جهت تقویت صندوق توسعه و 
تثبیت بازار اختصاص  یابد. صندوقی که در راستای 
بازارگردانی گام بردارد اما صورت های مالی منتشر 
شده آن نشان می دهد به سود خالص ۴۰۰ میلیارد 
تومانی در س��ال مالی گذشته دست یافته و خرید 
خال��ص آن ۱۷۰۰ میلیارد تومان بوده اس��ت. در 
همین ح��ال قرار بود عالوه بر اوراق قبلی ۳۰ هزار 
میلیارد تومان برای صندوق تثبیت بازار اختصاص 
 یابد اما مشروط بر آنکه اوضاع بازار مناسب باشد که 
البته طی هشت ماه گذشته اوضاع بازار مناسب نبوده 
است! فعاالن بازار سرمایه عملکرد صندوق تثبیت 
ب��ازار را رضایت بخش نمی دانند و بر این باورند که 
این صندوق نتوانسته است در راستای بازارگردانی و 
سیالیت بخشیدن به نقدینگی موجود در بازار عملکرد 

مناسبی ارائه دهد.
 اما در بند دیگری که برای فعاالن بازار بسیار مهم 
است قرار بود بانک مرکزی برای مداخله در بازار ثانویه 
اوراق نرخ سود بین بانکی را در سقف ۲۰ درصد در 
نظر بگیرد حال آنکه شواهد ثابت کرد بانک مرکزی 
هرگ��ز به این بند از مصوبه پایبند نبوده به نحوی 
که این سیاست منجر به تشکیل جلسه با رییس 
سازمان بورس با تذکر وزیر اقتصاد شد تا این بانک 
دست کم به سقف ۲۰/۵ درصدی رضایت دهد که 
البته همچنان با مصوبه دولت فاصله ملموسی دارد. 
دولت همچنین جدا از بسته ۱۰بندی حمایتی، وعده 
داده بود که دارندگان یونیت های صندوق های دولتی 
پاالیش یکم و دارایکم را از زیان خارج خواهد کرد. 
سازمان بورس اعالم کرده است که برخی مفاد را برای 
اصالح اساسنامه این صندوق ها به دولت ارائه کرده اما 
هنوز به جوابی دست نیافته که حاکی از بی اعتنایی 
دولت به سرمایه گذاران این صندوق هاست. در همین 
حال سهامداران سبد عدالت نیز که بیش از نیمی از 
جمعیت کشور را تشکیل می دهند همچنان از حقوق 
اولیه سهامداری یعنی حق معامله محروم هستند.  
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فعاالن بازار سرمایه در نامه ای سرگشاده به رییس سازمان بورس خواستار شدند

عملیات ضربتی نجات بورس

شرکت برق منطقه ای زنجان در نظر دارد مناقصات مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )س��تاد( برگزار نماید. لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اس��ناد مناقصه و تحویل اسناد 
پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار 

آگهی در سامانه مورخ 1401/05/10 می باشد.
شماره مناقصهردیف

)مرجع(
شماره فراخوان در سامانه 
نوع مناقصهموضوع مناقصهتدارکات الکترونیکی دولت

تضمین شرکت در 
 فرآیند ارجاع کار 

)میلیون ریال(

زمان بارگذاری 
پیشنهادات 

قیمت در سامانه

زمان بازگشایی 
پاکات و 
مستندات

11400/300/032001001313000012
خرید تجهیزات اتاق 

مانیتورینگ مرکزی حراست 
برق منطقه ای زنجان

عمومی 
2631یک مرحله ای

تا ساعت 19 
یکشنبه مورخ 

1401/05/30

11 صبح 
دوشنبه مورخ 

1401/05/31

21400/300/052001001313000011
خرید و نصب و راه اندازی 
تجهیزات سامانه نظارت 

 ،AOC تصویری ساختمان
برق منطقه ای زنجان

عمومی 
1278یک مرحله ای

10 صبح 
دوشنبه مورخ 

1401/05/31

31400/300/122001001313000013
واگذاری عملیات تامین 

تجهیزات و اجرای باقیمانده 
احداث خط 63 کیلوولت البرز 

1 و الوند

عمومی 
1225یک مرحله ای

12 صبح 
دوشنبه مورخ 

1401/05/31

1- زمان، مهلت، مبلغ و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان می توانند از تاریخ 1401/05/10 لغایت 
1401/05/15 به س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و با 
پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال به ازای هر یک از ردیف های جدول فوق از طریق درگاه پرداخت اینترنتی 
به حساب سیبای شماره 4001107104019520 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام تمرکز وجوه 

درآمد شرکت برق منطقه ای زنجان جهت خرید اسناد مناقصه فوق اقدام فرمایند.
2- مدت اعتبار پیشنهاد قیمت از زمان افتتاح پاکات 6 ماه می باشد.

3- زمان و محل تحویل تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار: پیش��نهاددهندگان می بایست ضمن 
بارگذاری تصویر کلیه مدارک )الف- ب- ج( در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( نسبت به ارائه اصل 

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار قبل از شروع جلسه کمیسیون مناقصه اقدام فرمایند.
4- تضامین مورد قبول: ضمانتنامه بانکی- فیش واریزی نقدی- و آیتم های اشاره شده در آئین نامه تضمین 

معامالت دولتی به غیر از سفته و چک دفتر پشتیبانی و راهبری سامانه: 21-1456
ضمنا اطالعات فوق در شبکه اطالع رسانی در سایت های ذیل موجود می باشد.

www.setadiran.Ir :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
http://iets.Mporg.Ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

http//tender.tavanir.org.ir :پایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت توانیر
 www.zrec.co.ir :پایگاه اطالع رسانی شرکت برق منطقه ای زنجان

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجانشناسه آگهی: 1359377

وزارت نیرو
شرکت برق منطقه ای زنجان

نوبتدومآگهی فراخوان مناقصات عمومی

ش�رکت گاز اس�تان کرمانش�اه در نظ�ر دارد مناقصه عمومی به 
ش�ماره 2001001339000018   را از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید.
موضوع مناقصه: اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح استان )29(.

ش��رکت های متقاض��ی دارای گواهینام��ه صالحیت پیمانکاری در رش��ته 
تأسیس�ات و تجهیزات و نیز گواهینام��ه صالحیت ایمنی پیمانکاران 
می توانند در صورت داشتن ظرفیت مجاز کاری ، کلیه مراحل برگزاری 
مناقص��ه اعم از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکت ها را، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( پیگیری نمایند.
الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.
برآورد صورت گرفته جهت انجام پروژه: 52/389/279/973 ریال.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 2/700/000/000 ریال.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه1401/05/02 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت16:00روز شنبه 
مورخ1401/05/22.

مهل�ت زمان�ی ارائ�ه پیش�نهاد : س�اعت 16:00 روز یکش�نبه مورخ 
.1401/06/06

زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی: ساعت 9:30 روز دوشنبه مورخ 
.1401/06/07

مناقصه گران می توانند جهت کس�ب اطالعات بیشتر به آدرس: 
کرمانش��اه، می��دان آزادی، ابت��دای بلوار ش��هید بهش��تی ش��رکت گاز 
 اس��تان کرمانش��اه طبقه اول اتاق 215 یا پایگاه اطالع رس��انی الکترونیکی

  )WWW.NIGC-KSh.ir( مراجعه نمایند.
شناسه آگهی:  1356218

 فراخوان مناقصه عمومی
 شرکت ملی گاز ایران همزمان با ارزیابی کیفی (یک مرحله ای)

شرکت گاز استان کرمانشاه)سهامی خاص(

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

علی هدیه*- شاخص صنعت 
الستیک از منظر ساختاری، مشابه 
با س��اختار ش��اخص کل و سایر 
ش��اخص های صنای��ع، در قالب دیامتری��ک ۷ موجی 

ش��مارش ش��ده که اکنون موج نزول��ی انتهایی یعنی 
موج نزولی G در حال ش��کل گیری است و می توان با 
خاتمه این س��اختار ۷ موجی دیامتریک، انتظار شروع 
موج صع��ودی جدید- که می تواند ایکس موج یا موج 

A  از روند صعودی جدید باش��د- را داش��ت.مهم ترین 
محدوده ه��ای حمایتی برای خاتمه ای��ن موج نزولی، 
محدوده ه��ای حمایتی ۱۶۰ و ۱۴۰ هزار واحد خواهد 
بود و نحوه شکل گیری الگو در هر یک از محدوده های 
حمایت��ی، تعیین کننده زمان خاتم��ه الگوی اصالحی 
خواهد بود.در این میان باید گفت ساختار اصالحی نماد 

پکویر در این صنعت نیز عینا مشابه با ساختار شاخص 
صنعت الستیک در حال حرکت است و مهم ترین سطوح 
حمایت��ی برای خاتمه الگ��وی دیامتریک در این نماد، 

محدوده های ۳۵۰ و ۲۸۰ تومان خواهد بود.

* کارشناس بازار سرمایه

دنبالهرویپکویرازصنعتالستیکدرمسیرصعودی
تحليل روز

صنعت الستیک 

پکویر 
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معصومه سادات سجادی*- الگوی توسعه حمل ونقل 
در ایران عمدتا متکی بر توسعه حمل ونقل جاده ای است، 
اما به نظر می رسد که ادامه الگوی فعلی در آینده نزدیک 
با چالش روبه رو شود. چالش های اصلی پیش روی توسعه 
سیس��تم حمل ونقل کش��ور را می توان به ۴ دس��ته ۱( 
چالش های زیرساختی و ساختاری، ۲( چالش های تامین 
مالی )داخلی و خارجی(، ۳( چالش های سیاس��تگذاری 
و محیط قانونگذاری و نظارت و ۴( چالش های ناش��ی از 
تحوالت منطقه ای دسته بندی کرد که این مطالعه به تبیین 
آنها می پردازد. توسعه پایدار و متوازن در بخش حمل ونقل 
و همچنین، دستیابی به ابزار پویای پشتیبان تصمیم گیری 
مستلزم وجود طرح جامع به عنوان نقشه راه است. بر اساس 
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دولت موظف به 
تصویب »طرح جامع حمل ونقل کشور« شده، اما تاکنون این 
طرح به مرحله تصویب و اجرا نرسیده است. در این راستا 
راهکارهای تدوین و اجرایی کردن سند جامع حمل ونقل 
به عنوان مهم ترین سند باالدستی در بخش حمل ونقل، 
استقرار مدیریت یکپارچه حمل ونقل بین نهادهای دولتی 
برای افزایش هماهنگی و چابکی در سیاستگذاری و اجرای 
برنامه ها، اصالح الگوی تامین مالی حمل ونقل مبتنی بر 
کاهش اتکا ب��ه بودجه عمومی، برنامه ریزی برای افزایش 
حداکثری سهم حمل ریلی بار، هوشمندسازی حمل ونقل 
با استفاده از فناوری های نوین و یکپارچه سازی سامانه های 
حمل ونقل همگانی درون شهری و برون شهری پیشنهاد 

می شود.
وضعیت بخش حمل ونقل کشور � 

روند جابه جایی بار و مسافر از راه های مختلف حمل ونقل 
کشور  تا سال ۹۹  نشان می دهد بیشترین جابه جایی بار 
در کشور به صورت زمینی و از طریق جاده انجام می شود. 
در بخش جابه جایی مسافر نیز حمل ونقل زمینی از طریق 
جاده بیشترین سهم را در جابه جایی مسافر دارد. بنابراین، 
سیستم حمل ونقل بار و مسافر با اختالف عمده ای نسبت 
به دیگر راه های حمل ونقل، به حمل ونقل زمینی و از طریق 
جاده متکی است. گفتنی است، حمل ونقل زمینی خود 
ش��امل حمل ونقل های جاده ای و ریلی است که بر اساس 
اطالعات موجود، سهم حمل ونقل ریلی در مقایسه با جاده ای 
بسیار پایین است. ترافیک، آلودگی هوا و تصادفات جاده ای 
باالتر از میانگین جهانی ازجمله پیامدهای جاده محور بودن 
سیستم حمل ونقل است. حمل ونقل ریلی در اغلب کشورهای 
توسعه یافته و نیز کش��ورهای منطقه با سرعت و تحول 
بیشتری به ویژه در دوخطه و برقی شدن، راه آهن های سریع 
و ارتقای بهره وری ترابری ریلی مواجه بوده و سهم راه آهن در 
حمل سریع و انبوه مسافری و باری دیگر کشورها افزایش 

زیادی یافته است.
 رتبه ایران در مقایسه با ۶۰ مورد بررسی در ترابری ریلی 
در سال ۲۰۲۰ نشان می دهد که بدترین عملکرد ایران با رتبه 
۶۰ در زمینه طول خطوط برقی، و بهترین عملکرد با رتبه ۱۶ 
در زمینه »بازدهی هر سالن مسافری« و »بازدهی هر کشنده 
باری سنگین« به ثبت رسیده است.  سهم سامانه ریلی از 
کل بار جابه جاشده در ایران و چند کشور منتخب نشان 
می دهد  که وضعیت کشور در سهم سیستم حمل ونقل ریلی 
به کل سیستم حمل ونقل در انتقال بار نسبت به کشورهای 
مورد بررس��ی مطلوب نیست. بانک جهانی با محاسبه و 
انتشار شاخص عملکرد لجستیک، عملکرد کشورها را در 
مهم ترین ابعاد محیط حمل ونقل و زیرساخت های مرتبط 
با آن اندازه گیری می کند. زیرش��اخص های این شاخص 
عبارت اند از: ۱( کارآمدی فرآیند ترخیص گمرکی، ۲( کیفیت 
زیرساخت های حمل ونقل، ۳( سهولت حمل ونقل با قیمت 
رقابتی، ۴( ظرفیت و کیفیت خدمات، ۵( توانایی ردیابی یا 
ردگیری محموله ها و ۶( میزان تحویل به موقع محموله ها. 
گفتنی است شاخص عملکرد لجستیکی بین اعداد ۱ تا ۵ 
تعریف می شود که ۵ به معنای بهترین عملکرد لجستیکی 
اس��ت. به رغم بهبود ش��ایان توجه در رتبه کشورمان در 
سال ۲۰۱۸ در مقایسه با سال ۲۰۱۰، رتبه ایران در اغلب 
زیرساخت های بخش حمل ونقل مناسب نیست. بهترین و 
بدترین رتبه کشورمان به ترتیب در زمینه »میزان تحویل 
به موقع محموله ها« )رتبه ۹۰ در سال ۲۰۱۸( و »توانایی 
پیگیری محموله ها« )رتبه ۸۰ در سال ۲۰۱۸( بوده است. 
در حمل ونقل دریایی نیز ایران دارای ۱۱ بندر اصلی است 
که ۳ بندر جنوبی ۹۰ درصد باربری دریایی کشور را بر عهده 
دارند. صنعت کشتیرانی عمدتا شامل خطوط کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران و شرکت نیمه خصوصی نفتکش 
ایران اس��ت. طرح های توسعه، بهسازی و نگهداری بنادر 
تجاری از محل درآمد س��ازمان بنادر و دریانوردی تامین 
می ش��ود و تنها طرح های احداث بنادر کوچک و صیادی 

از محل بودجه عمومی تامین می شوند. درآمد متناسب با 
افزایش مبادالت تجاری سبب شده است تا ظرفیت الزم 
در بنادر بازرگانی کشور ایجاد شود، نگهداری و بهسازی بنادر 
مذکور نیز روند معمول خود را طی کند و حمل ونقل دریایی 
در تامین منابع مالی الزم چندان با محدودیت مواجه نباشد. 
در زمینه زیرساخت حمل ونقل هوایی، نوسازی فرودگاه ها 
دارای اهمیت ویژه ای است. بر اساس شاخص مجمع جهانی 
اقتصاد، نرخ کیفیت فرودگاه در ایران در سال ۲۰۲۰ از ۷ 
امتیاز  ۲/۳ است که این موضوع توجه جدی به توسعه این 

بخش را آشکار می سازد.
چالش ها و فرصت های بخش حمل ونقل  � 

این بخش به احصای مهم ترین چالش ها و فرصت های 
بخش حمل ونقل کشور می پردازد. برای همین، با مطالعه 
گزارش های مختلف از نهادها و ارگان هایی مانند سازمان 
بنادر و دریانوردی، گمرک، وزارت راه وشهرس��ازی، مرکز 
پژوهش های مجلس و نیز سند جامع حمل ونقل کشور 
م��وارد زیر ب��ه عنوان اهم فرصت ه��ا و چالش های پیش 
روی بخش حمل ونقل شمرده می شود. در جدول شماره 
۱، مهم ترین فرصت های سیستم حمل ونقل کشور آمده 
است که موقعیت ممتاز جغرافیایی از جمله قرار گرفتن در 
مسیرهای ترانزیتی مهم و دسترسی به آب های بین المللی 

از مهم ترین آنها به شمار می رود.
       جدول ۱. فرصت های سیستم حمل ونقل کشور    

فرصت های سیستم حمل ونقل کشورردیف
برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب برای ۱

ترانزیت کاال از شیوه های چهارگانه حمل ونقل در 
راستای همکاری های منطقه ای و بین المللی

امنیت در شبکه های ارتباطی کشور با وجود ناامنی ۲
در برخی از کشورهای منطقه

دسترسی به آب های آزاد بین المللی و برخورداری از ۳
۳۰۰۰ کیلومتر مرز آبی

دسترسی زمینی به کشورهای آسیای میانه و روسیه۴
وجود ظرفیت شایان توجه استفاده نشده در بنادر ۵

برای عملیات ترانزیتی
وجود امکانات حمل ونقل چندوجهی در برخی از ۶

بنادر ازجمله بندر امیرآباد در حاشیه دریای خزر
خصوصی بودن بخش عمده ناوگان باری کشور۷
ظرفیت جذب باالی ترانزیتی کریدور حمل ونقل ۸

شمال به جنوب کشور
دسترسی به بنادر معتبر در دورترین نقاط دنیا از ۹

طریق مسیرهای خطوط کشتیرانی

بر اساسی بررسی های صورت گرفته، چالش های اصلی 
پیش روی توس��عه سیس��تم حمل ونقل به ۴ دسته ۱( 
چالش های زیر ساختی و ساختاری، ۲( چالش های تامین 
مالی )داخلی و خارجی(، ۳( چالش های سیاس��تگذاری 
و محیط قانونگذاری و نظارت و ۴( چالش های ناش��ی از 
تحوالت منطقه ای دسته بندی می شود. در بخش چالش های 
زیر ساختی و ساختاری، فرسودگی ناوگان حمل ونقل، به روز 
نبودن فناوری های مورد استفاده، سهم پایین حمل ونقل 
ریل��ی، پایین ب��ودن بهره وری و کمبود زیرس��اخت های 
جاده ای در برخی محورهای ترانزیتی را می توان مهم ترین 
چالش ها برش��مرد. در بخش چالش های تامین مالی نیز 
می توان از کمبود منابع مالی داخلی، آثار منفی تحریم ها 
بر تامین مالی خارجی و تعدد پروژه های نیمه تمام و تامین 

مالی نشده نام برد.
در بخش چالش های سیاستگذاری و محیط قانونگذاری 
و نظارت نیز می توان به مهم ترین آنها یعنی فقدان برنامه 
بلندم��دت و راهبردی برای توس��عه و ارتق��ای بهره وری 
حمل ونقل، آشفتگی و تعداد برنامه ها و قوانین و عملکرد 
مدیران دولتی، نبود تعریف، استراتژی، اهداف و سیاستگذاری 
مش��خص در بخش حمل ونق��ل و فق��دان یکپارچگی 
سیاستگذاری بخش درون شهری و برون شهری اشاره کرد. 
در بخش چالش های ناشی از تحوالت منطقه ای نیز می توان 
به ایجاد و توسعه بنادر بزرگ تجاری در کشورهای منطقه و 
محدود شدن ظرفیت ترانزیت دریایی و منفعل بودن کشور 
برای بهره مندی از ظرفیت های حمل ونقل و لجستیکی 
احیای جاده ابریشم از طریق طرح جاده کمربند چین در 

منطقه اشاره کرد.
اف��زون بر موارد یاد ش��ده، طبق بررس��ی های مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی، در سنوات گذشته، 
طرح ه��ای توس��عه ای مختلف��ی در بخش های مختلف 
حمل ونقل کشور ازجمله جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی به 
صورت از هم گسیخته و بدون لحاظ کردن ماهیت شبکه ای 
موضوع حمل ونقل، به ش��کل جزیره ای تصویب و به اجرا 
گذاشته شده است. این طرح ها از نگاه مقطعی منافعی را 
برای برخی از بخش ها ایجاد می کنند، اما به دلیل یکپارچه 
نبودن با کل شبکه حمل ونقل کشور، هزینه ای برای کل 
کش��ور و چه بسا برای همان بخش ها ایجاد می کنند که 
بسیار بیشتر از منافع حاصل از پیاده سازی آنهاست. این در 
حالی است که بر اساس قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
کشور مصوب ۱۳۹۵، دولت »طرح جامع حمل ونقل کشور« 
موظف به تصویب در هیات وزیران شد. تهیه این طرح در 
دولت بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. به رغم 
شروع مطالعات و تهیه مدل پیش بینی تقاضای سفر )فاز اول 
مطالعات( در سال ۱۳۹۷، فاز دوم مطالعات برای طراحی 

شبکه بهینه حمل ونقل کشور و در نتیجه، تکمیل مطالعات 
جامع حمل ونقل تاکنون آغاز شده و وزارت راه وشهر سازی 

همچنان موفق به تحقق وظیفه قانونی خود نشده است. 
تهیه طرح جامع حمل ونقل کشور مساله ای پیچیده و 
نسبتا زمانبر است، اما به دلیل اهمیت بسیار زیاد این موضوع و 
بیش از ۵ سال معطل ماندن حکم قانون احکام دائمی کشور 
و با توجه به نیروی انسانی متخصص و توان کافی در کشور، 
ضروری است برنامه ریزی برای استفاده از همه ظرفیت های 
موجود با هدف تسریع در تکمیل این مطالعات از اولویت های 
وزارت راه وشهر سازی باشد. از این رو الزم است تغییر نگرشی 
میان مسووالن دخیل در تصمیمات حمل ونقلی کشور مبنی 
بر توجه به عدم النفع های ناشی از استفاده نکردن از ابزارهای 
تخصصی برنامه ریزی حمل ونقل )از جمله اجرای مدل جامع 
برنامه ریزی حمل ونقل که امکان شبکه ای و یکپارچه دیدن 
کل سیستم حمل ونقل را فراهم می کند(، صورت پذیرد. 
تکیه بر اولویت تعیین شده پروژه ها با استفاده از طرح جامع 
حمل ونقل کشور در زمان تصویب و تخصیص اعتبارات، یکی 

از اقدامات اساسی در این زمینه است.
مالحظات امنیت اقتصادی � 

متوسط طول عمر وسایل نقلیه باری برون شهری ۱۷/۵ 
سال و متوسط طول عمر وسایل کشور حدود  نقلیه مسافری 
برون ش��هری اعم از اتوبوس، مینی بوس و سواری کرایه به 
ترتیب ۱۳، ۲۵/۶ و ۸/۵ سال است. این وضعیت افزون بر 
کاهش بهره وری این بخش، موجب افزایش روزافزون تلفات 
و خسارات جانی و مالی شده و فاصله فناورانه بین بخش 
حمل ونقل ایران با تحوالت روز جهان را نیز افزایش داده است. 
عدم ترمیم این فاصله، غیراقتصادی شدن بخش حمل ونقل 
و افزایش هزینه فعالیت های اقتص��ادی را در پی دارد که 

تهدیدی برای امنیت اقتصادی کشور به شمار می رود.
مساله مهم دیگر، توجه ناکافی به توسعه کمی و کیفی 
حمل ونقل عمومی کشور است. آمارها نشان می دهد در طول 
هر سال، تقریبا یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون نفر سفر انجام 
می شود. طبق بررسی ها از سال ۱۳۹۲ به بعد، به طور خاص 
ساالنه حدود ۱۵۰ میلیون نفر سفر از حمل ونقل عمومی 
از دست رفته و کاهش یافته است؛ یعنی یک جابه جایی از 
حمل ونقل عمومی به همین میزان به سمت حمل ونقل 
شخصی صورت گرفته است. در واقع، از حمل ونقل جاده ای 
در حال کاهش مسافر هستیم. این مسافران به حمل ونقل 
ریلی نیز نمی روند. بخش محدودی به حمل ونقل هوایی 
می روند و میزان جابه جایی ها در سطح حمل ونقل عمومی 
مدام در حال کاهش است و به حمل ونقل شخصی افزوده 
می شود. این مساله ضمن افزایش ترافیک و آلودگی هوا، 
تصادفات جاده ای و مرگ و میر ناشی از آن را نیز افزایش 
داده که افزون بر افزایش نارضایتی اجتماعی ش��هروندان، 

پیامدهای اقتصادی آن نیز عمده است. 
مساله دیگر به ساختار کنونی حمل ونقل مرتبط است. 
در ساختار کنونی حمل ونقل ریلی، شرکت های بزرگ به 
جای واگذاری امور و جلب مشارکت خصوصی، با رویکرد 
کارفرمایی در حال رقابت با ش��رکت های کوچک ش��به 
خصولتی هس��تند. اغلب این ش��رکت ها زیان ده، در حد 
پیمان کار اجرایی، بدون پشتوانه حمایتی و بدون اختیارات 
کافی اجرایی هستند. ساختار حاکم بر ترابری ریلی به جای 
توس��عه مشارکت خصوصی و افزایش ترافیک و عملکرد 
خطوط ریلی به س��اخت خطوط فاقد توجیه اقتصادی و 
ملی، توس��عه ساختارهای سازمانی و دریافت بودجه های 
سنگین عمرانی گرایش دارد. همچنین، به رغم سیاست های 
موکد مقررات زدایی، واگذاری امور غیرحاکمیتی و توسعه 
مشارکت خصوصی، همچنان طیف گسترده ای از فعالیت ها 
اعم از بازرسی و نظارت کیفی ساخت و بهره برداری ریلی 
کشور، رسیدگی سوانح و جرائم ریلی، تعیین تعرفه های 
ریلی، رس��یدگی اختالفات عوام��ل دولتی و خصوصی، 
مدیریت بهره برداری ریلی، مالکیت اغلب کشنده های ریلی 
و تجهیزات بزرگ نصب روسازی در انحصار دستگاه های 

دولتی باقی مانده است.
راهکارهای سیاستی � 

امروزه اهمیت اتخاذ نگاه جامع و آینده نگرانه به مسائل 
سیستم حمل ونقل به عنوان زیرساخت حیاتی کشور بر 
کسی پوشیده نیست. با توجه به بررسی های صورت گرفته، 
چالش های عدیده ای در این بخ��ش وجود دارد که برای 
کاهش آسیب های سیستم حمل ونقل و تقویت نقاط قوت 

آن راهکارهای زیر پیشنهاد می شود.
 تدوین و اجرایی کردن س�ند جامع حمل ونقل 
کشور به عنوان مهم ترین سند باالدستی در بخش 
حمل ونقل: عدم برخورداری از طرح جامع حمل ونقل در 
برنامه ریزی ها موجب می شود که برخی نگاه های محلی، 
موضع��ی و غیرراهبردی در فرآیندهای تصمیم گیری در 
این بخش، مبنای عمل قرار گیرند و طرح ها و برنامه هایی 
که در این بخش تعریف می شوند از پیوستگی، یکپارچگی 
و جامعیت کافی برخوردار نباشند. این تصمیم گیری های 
جزیره ای خس��ارت های هنگفتی به اقتصاد وارد می آورد 
بنابراین، تدوین و اجرایی کردن س��ند جامع حمل ونقل 
کش��ور برای ایجاد نگاه نظام مند به مس��ائل حمل ونقل 

ضروری است.
اس�تقرار مدیری�ت یکپارچ�ه حمل ونقل بین 
نهادهای دولتی برای افزایش هماهنگی و چابکی در 
سیاستگذاری و اجرای برنامه ها: تصدی گری دولت در 
این حوزه و ناهماهنگی در وظایف حاکمیتی از مشکالت 

کنونی و مهم بخش حمل ونقل کشور به شمار می رود. 

به طور خ��اص ناهماهنگ��ی در بخش های مختلف 
حمل ونقل موجب شده است که شاهد مدیریت جزیره ای 
در زیربخش ها و سازمان های تابع وزارت راه و دیگر نهادهای 
مسوول در این حوزه باشیم. اصالح ساختار حاکمیت باید 
امکان مش��ارکت و رشد بیشتر بخش خصوصی را فراهم 
کند و از سوی دیگر، حاکمیتی یکپارچه و کارا ارائه دهد. با 
توجه به تعدد مراجع تصمیم گیر در این حوزه اعم از وزارت 
راه و شهرسازی، شهرداری ها، وزارت کشور، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و گمرک، ضمن تقویت نقش ش��وراهای 
عالی تصمیم گیری، در س��اختار جدید الزم اس��ت نقش 
سیاستگذاری، تنظیم گری و عملیاتی حاکمیت در شیوه های 
مختلف حمل ونقل تفکیک شود تا نقش حاکمیتی دولت به 

شکلی مطلوب صورت پذیرد.
اص�الح الگوی تامین مالی حمل ونقل مبتنی بر 
کاهش اتکا به بودجه عمومی کش�ور: در س��ال های 
اخیر، بسیاری از کشورها به دلیل محدودیت بودجه های 
عمومی و منابع دولتی، به یکسری روش های نوین تامین 
مالی و همکاری با بخش خصوصی رو آورده اند تا افزون بر 
دستیابی به منابع جدید مالی برای توسعه زیرساخت ها و 
تسهیالت حمل ونقل، با تسهیم ریسک ها و مسوولیت ها از 
توان و تخصص بخش خصوصی استفاده کنند و خطرات 
سرمایه گذاری برای بخش خصوصی را کاهش دهند. در 
این راستا، طراحی مدل های مالی جدید برای تامین اعتبار، 
س��رمایه گذاری و جذب بخش خصوص��ی در پروژه های 
حمل ونقل در کنار شناسایی و ایجاد بانک اطالعاتی عمومی 
معرفی فرصت های سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل و 
همچنین، ایجاد مشوق ها و بسته حمایتی افزایش جذابیت 
برای ورود بخش خصوصی به طرح های حمل ونقل می تواند 

در دستور کار قرار گیرد.
هوشمندسازی حمل ونقل با استفاده از فناوری های 
نوین و استفاده موثر از فناوری اطالعات: هوشمندسازی 
فرآیندهای مختلف فعالیت های حمل ونقل به میزان زیادی 

کارایی حمل ونقل را ارتقا می دهد. 
درای��ن خصوص، اتخاذ رویکردهای مبتنی بر فناوری 
اطالعات برای اس��تفاده حداکث��ری از ظرفیت ناوگان و 
زیرساخت ها در تمام شیوه های حمل ونقل در کنار پیاده سازی 
روش های پایش، مدیریت و اجرای فرآیندهای مبتنی بر 
فناوری اطالعات می تواند در دستور کار مسووالن بخش 

حمل ونقل قرار گیرد.
برنامه ریزی برای افزایش حداکثری سهم حمل 
ریلی بار: حمل ونقل ریلی از مطمئن ترین و کم هزینه ترین 
شیوه های حمل ونقل به ش��مار می رود. برنامه ریزی برای 
افزایش سهم حمل ونقل ریلی بار از کل سیستم حمل ونقل 
با ایجاد مراکز لجستیک و توسعه شبکه بهینه بار در سطح 
کشور، تسهیل ایجاد و توسعه شرکت های ارائه دهنده خدمات 
لجستیک و پاسخگویی به تقاضای حمل بارهای انبوه صنایع 
مبتنی بر به کار گیری و توسعه خطوط ریلی می تواند در 

دستور کار قرار گیرد. 
یکپارچه سازی سامانه های حمل ونقل همگانی 
درون شهری و برون شهری: یکپارچه نبودن سامانه های 
حمل ونقل درون و برون ش��هری مشکالت عدیده ای را در 
مدیریت فرآیندهای مختلف آن ایجاد می کند. در این باره، 
یکپارچه سازی سامانه های حمل ونقل درون و برون شهری 
مس��افر از لحاظ س��خت افزاری و نرم افزاری و الزام وجود 
پایانه های برون ش��هری مسافر در مناطق مرکزی شهرها 

پیشنهاد می شود.
مزیت بخش�ی به کریدورهای ترانزیتی کشور و 
افزایش ظرفیت آنها: توسعه و تکمیل زیرساخت های 
ترانزیتی با اولویت خطوط ریلی در کریدورهای ترانزیتی 
و توسعه پس کرانه های بنادر استراتژیک و دارای اهمیت 

بین المللی مانند چابهار می تواند در دستور کار قرار گیرد.
 افزون براین، به کارگیری فناوری های نوین در فرآیندهای 
کنترل و بازرسی با هدف جلوگیری از اختالل در فرآیند 
ترانزیت و همچنین، شناسایی و اصالح قوانین و مقررات 
متعدد و غیرضروری و ایجاد هماهنگی بین قوانین و مقررات 
داخلی با کنوانسیون های بین المللی در حوزه ترانزیت، کارایی 

کریدورهای ترانزیتی کشور را افزایش می دهد.
سرمایه گذاری در توسعه بنادر متناسب با ظرفیت 
و مزیت های رقابتی کشور: در این راستا، سرمایه گذاری 
در بنادر کلیدی صدور بار برای ارتقای سطح بنادر به بنادر 
نسل های دوم و سوم، بهره  مندی از شرکت های اپراتوری 
بین المللی برای بن��ادر کلیدی و بهره من��دی از فناوری 
اطالعات و اتوماسیون در راستای بهبود کیفیت ارائه خدمات 

توصیه می شود.
*پژوهشگر اقتصادی

در یک گزارش پژوهشی بررسی شد
چالش ها و فرصت های توسعه شبکه حمل ونقل

حسابرسان با اطمینان بخشی، هزینه های تامین مالی را 
کاهش می دهند و به تخصیص کارآمد سرمایه برای تقویت 

رشد اقتصادی کمک می کنند.
حسابرس��ان با ارائه ارزیابی های بی طرفانه و عینی از 
مدیریت مسووالنه و موثر منابع عمومی برای دستیابی به 
نتایج مورد نظر، به سازمان های دولتی کمک می کنند تا به 
پاسخگویی و شفافیت دست یابند، عملیات را بهبود بخشند 

و اعتماد را در بین شهروندان و ذی نفعان القا کنند.
حسابرسی فرآیند نظام پاسخگویی است و پاسخگویی 

ضرورت برقراری نظام رفاه اجتماعی است.
آری، حسابرسان نقش بی بدیلی در جامعه، بازارها و 
حکومت دارند. ش��اید برایتان جالب باشد که در جوامع 
پیش��رفته، کسب و کار بدون حرفه حسابرسی بی معنی 
است و حتی اولین طرف مشورت حکومت ها برای وضع 

قوانین و مقررات، حرفه حسابرسی است.
رهبر انقالبمان هم تمثیل زیبایی از اهمیت حسابرسی 
در یکی از بیانات شان دارند: نظارت بر کسانی که حکومت 
می کنند- چون حکومت به طور طبیعی به معنای تجمع 
قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیت المال و اقتدار اجتماعی 
و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکام است- برای اینکه 
امانت به خرج دهند و استفاده نادرست نکنند و نفس شان 
طغیان نکند، یک کار الزم و واجب است و باید هم باشد.

حتی شاید بد نباشد که بدانید در دنیا درآمد ساالنه 
برخی موسسات حسابرسی، در حد و اندازه درآمد دولت 

ایران است.
اما در کشور عزیزمان ایران، حرفه حسابرسی مستقل 

در دو قالب جداگانه فعالیت می کند:
۱- تع��داد ۲۶۰ موسس��ه حسابرس��ی عضو جامعه 
حسابداران رسمی ایران با دارا بودن حدود ۱/۵۰۰ حسابدار 
رسمی و ۱۱/۰۰۰ نیروی انسانی متخصص که حسابرسی 

۲۰/۰۰۰ بنگاه اقتصادی را بر عهده دارد.
۲- سازمان حسابرسی با دارا بودن حدود ۱۱۰ حسابدار 
رسمی و ۱/۱۰۰ نیروی انسانی که حسابرسی ۷۰۰ بنگاه 

اقتصادی عموما دولتی را در اختیار دارد.
با اندک مداقه ای در اطالعات ارائه شده تاکنون می توان 
دریافت که ضریب نفوذ حسابرسی بنگاه های اقتصادی با 
ورود موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی 
ایران در مقایسه با سازمان حسابرسی به شدت افزایش 
یافته   است به گونه ای که موسسات حسابرسی عضو جامعه 
حسابداران، ۲۰/۰۰۰ بنگاه اقتصادی را حسابرسی می کنند 
در حالی که این آمار در مورد س��ازمان حسابرسی، تنها 
۷۰۰ بنگاه اقتصادی اس��ت. طبعا آثار مثبت این ضریب 
نفوذ حسابرسی در شفافیت اطالعات، کشف تقلب ها و 
یافتن اشتباهات، تخصیص بهینه منابع، مالیات ستانی 
و... کامال روش��ن است. از س��وی دیگر، ایجاد نزدیک به 
۱۲/۵۰۰ فرصت ش��غلی نیروهای متخصص ایجادشده 
توسط موسس��ات حسابرس��ی بخش خصوصی بدون 
تحمیل حتی یک ریال هزینه به حکومت در مقایسه با 
تعداد ۱/۲۰۰ نفر شاغلین در سازمان حسابرسی، لطف 
بزرگی است که موسسات حسابرسی بخش خصوصی در 
حق حکومت کرده اند. اگر هزینه ایجاد ۱۲/۵۰۰ فرصت 
شغلی توسط دولت را حساب کنیم، خواهیم دید که چه 
مبلغ هنگفتی به موسسات حسابرسی بخش خصوصی 
مدیون هس��تند. همچنین پرواضح است که با توجه به 
اندازه سازمان حسابرسی نسبت به موسسات حسابرسی 
بخش خصوصی و در نظر گرفتن تخصص باالی نیروی 
حسابرسی، بدون وجود این موسسات، سازمان حسابرسی 
به هیچ وجه قادر نخواهد بود حتی به وظایف قانونی مندرج 

در اساسنامه خود عمل کند.
اگرچه حرفه حسابرسی اعم از بخش دولتی و خصوصی 
به طور کلی عملکرد قابل قبولی داشته است، لیکن به نظر 
می رسد ایراداتی بر ساختار آنها وجود دارد که باید به شکل 

اصولی اصالح شود. حال به این ایرادات می پردازیم:
۱- ایرادات مترتب بر س��ازمان حسابرس��ی: سازمان 
حسابرسی تواما وظیفه تدوین استانداردهای حسابداری و 
حسابرسی و نیز انجام وظیفه حسابرسی بنگاه های اقتصادی 

را بر عهده دارد که انجام این دو وظیفه در یک سازمان، 
مانعه الجمع هستند. تدوین استانداردهای حسابداری و 
حسابرسی باید سازوکار خود را به طور مستقل و در قالبی 
جدای از سازمان حسابرسی با توجه به تجربیات جهانی 
داشته باشد. از سوی دیگر، سازمان حسابرسی که زیر نظر 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و به عبارتی دولت اس��ت، 
وظیفه حسابرس��ی بنگاه های دولتی را بر عهده دارد که 
مدیران این بنگاه ها توسط خود دولت منصوب می شوند. 
طبعا این امر باعث می شود که استقالل سازمان حسابرسی 
در انجام وظایفش زیر سوال رود. بر این اساس است که 
ضرورت دارد بخش حسابرسی سازمان حسابرسی از دولت 
منتزع و به دیوان محاسبات کشور که مستقل از دولت و 

زیر نظر قوه مقننه است، منتقل شود.
۲- ایرادات مترتب بر جامعه حسابداران رسمی ایران. 
در تمامی دنیا معموال نهاد حرفه ای حسابرسی مستقل 
از حکوم��ت وجود دارد که وظیفه برگزاری آزمون، تایید 
صالحیت و اعطای عنوان حس��ابدار رسمی بر عهده آن 
است. این در حالی است که در ایران این وظیفه بر عهده 
یک هیات منصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی با عنوان 
هیات تش��خیص صالحیت حسابداران رسمی است که 
متاس��فانه در مواردی هم برخی مدیران دولتی را بدون 
برگزاری آزمون و دارا بودن تجربه حرفه ای الزم، به عنوان 
حسابدار رسمی تایید می کند. طبعا انتزاع وظیفه تشخیص 
صالحیت حسابداران رسمی از این هیات تحت نظر وزارت 
ام��ور اقتصادی و دارایی و واگ��ذاری آن به نهاد حرفه ای 
حسابرسی غیردولتی امری ضروری است. از سوی دیگر، 
در حال حاضر جامعه حسابداران رسمی ایران یک نهاد 
نظارتی بر حرفه حسابداری است که این اعمال نظارت از 
طریق ساختارهای زیر نظر هیات مدیره جامعه حسابداران 
رسمی  که توسط شورای عالی آن جامعه انتخاب و با حکم 
رییس شورای عالی جامعه منصوب می شوند، انجام می شود. 

ناگفته نماند که اعضای شورای عالی جامعه حسابداران 
رسمی ایران نیز توسط مجمع عمومی جامعه حسابداران 
که متشکل از حسابداران رسمی است، انتخاب می شود. 
مروری بر نحوه عملکرد کشورهای پیشرفته در خصوص 
نظارت بر حرفه حسابرسی نشان می دهد که بروز برخی 
فسادها و تقلب  ها در صورت های مالی، دولت ها را بر آن 
داشته است که نظارت بر تمامی یا بخشی از فعالیت های 
حرفه حسابرس��ی را به نهاد های ناظر مس��تقل از حرفه 
حسابرس��ی واگذار کنند که ساختار این نهاد های ناظر 
از کش��وری به کشور دیگر متفاوت است لیکن ساختار 
نهاد های ناظر متشکل از نمایندگان قوای سه گانه و سایر 
ذی نفعان مانند اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی، 
بانک مرکزی، بیمه مرکزی، نهاد حرفه ای حسابرسی، که 
فرادولتی است، می تواند نقش بهتری در انجام این نظارت 
ایفا کند. البته ساختار این نهاد ناظر باید با توجه به اندازه 
حرفه حسابرسی و محدودیت های موجود در نیروی انسانی 

حرفه ای مورد نیاز آن و شرایط کشور طراحی شود.
پس می توان گفت که یک معماری صحیح برای ساختار 

حرفه حسابرسی کشورمان شامل اقدامات زیر است:
۱- ح��ذف س��ازمان حسابرس��ی و انتق��ال وظایف 
حسابرس��ی آن به دیوان محاس��بات کش��ور و در عین 
حال ایجاد یک نهاد مستقل برای تدوین استانداردهای 

حسابداری و حسابرسی.
۲- انتزاع وظیفه تش��خیص صالحیت حس��ابداران 
رس��می از هیات زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی و 
واگذاری آن به نهاد حرفه ای حسابداران رسمی که کامال 

غیردولتی است.
۳- ایج��اد نهاد ناظر با رویک��رد فرادولتی و با حضور 
نمایندگان قوای سه گانه و سایر ذی نفعان و تعریف ساختار 
آن با توجه به محدودیت های موجود در نیروی حرفه ای 

مورد نیاز آن.

۴- جامعه حسابداران رسمی ایران می تواند نقش نهاد 
حرفه ای کامال غیردولتی را داشته باشد که در این صورت 
باید نهاد ناظر تاسیس شود. در عین حال جامعه حسابداران 
رسمی می تواند ساختار نهاد ناظر را بر خود بگیرد که در این 

صورت، نهاد حرفه ای غیردولتی باید تاسیس شود.
همان گونه که می بینید انجام چهار اقدام پیشنهادی 
باال به منظور دستیابی به ساختار بهینه حرفه حسابرسی 
دولتی و خصوصی، کار س��اده ای نبوده و مستلزم انجام 
کارشناسی های فراوان، وضع قوانین و مقررات درست و 

صرف زمان مناسب برای انجام آن است.
علی رغ��م اهمیت این موضوع بر س��اختار اقتصادی 
کشور و ضرورت دقت الزم در اجرای آن، متاسفانه شاهد 
آن هس��تیم که دولت و مجلس و نهادهای دیگر بدون 
انجام کارشناس��ی الزم، هر ی��ک به دنبال ارائه راهکاری 
برای این موضوع هستند که فاقد چارچوب کارشناسی 
الزم و جامعیت برای اجرای پیش��نهادات چهارگانه باال 
و بدون در نظر گرفتن سهم اندک ۱۰ درصدی سازمان 
حسابرسی از نیروی حرفه ای حسابرسی کشور است. این 
راهکارها عبارتند از: ۱- الیحه ارائه شده از سوی دولت با 
عنوان الیحه تش��کیل سازمان تنظیم مقررات و نظارت 
بر امور حسابرس��ی، ۲- طرح مجلس شورای اسالمی با 
عنوان طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی، ۳- طرح 
مجلس شورای اسالمی با عنوان طرح اصالح قانون استفاده 
از خدمات حرفه ای حسابداران رسمی که کلیات آن در سال 
قبل به تصویب مجلس رسیده است، ۴- پیشنهاد مشترک 
سازمان حسابرسی و موسسه حسابرسی مفید راهبر برای 
اصالح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران توسط 
هیات وزیران، و ۵- طرح اساسنامه سازمان نظام بازرسی 

جمهوری اسالمی ایران که خود داستانی جالب دارد.
آق��ای رییس جمه��ور و آقای ریی��س مجلس، آیا 
تاکنون ش��اهد این هم��ه تعدد در لوای��ح، طرح ها و 
پیش��نهادات در خص��وص ی��ک موضوع حس��اس و 
تخصصی بدون انجام کارشناس��ی الزم و بدون توجه 

ب��ه ظرفیت حرف��ه ای محدود بخش دولت��ی و بدون 
اینک��ه  دربرگیرن��ده اصالحات و س��اختارهای الزم 
باش��د، بوده اید؟ و آیا می دانید تصویب هر یک از این 
طرح ها، لوایح و پیشنهادات بدون در نظر گرفتن چهار 
اق��دام الزم مطرح ش��ده در صدر این نوش��تار و بدون 
توجه به ظرفیت حرفه ای اندک س��ازمان حسابرسی 
در مقایس��ه با موسس��ات حسابرسی بخش خصوصی 
چه آثار زیانباری بر حرفه حسابرس��ی مستقل خواهد 
داش��ت؟ و آیا می دانید که جامعه حسابداران رسمی 
ایران در حال حاضر عضو رسمی فدراسیون بین المللی 
حسابداران است که اعتباری بین المللی به آن می د هد 
و هر گونه تغییر حس��اب نشده در آن می تواند منجر 
به سلب عضویت جامعه حسابداران از این فدراسیون 
شود که تبعات زیانباری بر اعتبار و پذیرش  گزارشات 
حسابرس��ی موسسات حسابرس��ی عضو آن در سطح 

جهانی خواهد داشت؟
آقای رییس جمهور و آقای رییس مجلس، شکی نیست 
که ارائه این طرح ها و لوایح و پیشنهادات از سر دلسوزی 
بوده ولی بپذیرید که تماما ناقص و بدون کارشناسی الزم 
بوده و متاسفانه آثار بسیار منفی بر اعضای حرفه داشته 
به نحوی که بخش عمده ای از وقت و فکر آنان به آینده 
مبهم حرفه با تصویب این طرح ها، لوایح و پیش��نهادات 

معطوف شده؟
از شما دو بزرگوار تقاضا دارم به داد حرفه حسابرسی 
برسید. این طرح ها، لوایح و پیشنهادات را متوقف کنید و 
با ایجاد یک کارگروه کارشناسی با مشارکت نمایندگان 
متخصص جامعه حس��ابداران رسمی ایران و استفاده از 
تجربیات جهانی، ساختاری صحیح و بهینه برای حرفه 
حسابرسی مستقل کشورمان ایجاد کنید. بدیهی است 
در این صورت، دعای خیر نزدیک به ۱۴۰۰۰ نفر اعضای 
حرفه را خواهید داش��ت و آرامش را به حرفه التهاب زده 

حسابرسی بر خواهید گرداند.  
* حسابدار رسمی

آقایرییسجمهور،آقایرییسمجلس،بهدادحرفهحسابرسیبرسید
ادامه دیدگاه
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مرکز ملی فضای مجازی تکذیبیه صادر کرد
»تلگرام«همچنانفیلترمیماند

»جهان صنعت«-  مرکز ملی فضای 
مجازی خبر احتمال رفع فیلتر تلگرام را 
که در شبکه های مجازی منتشر شده 
بود، تکذیب کرد. پیام رس��ان تلگرام از 
اردیبهشت س��ال ۱۳۹۷ با دستور قوه 
قضاییه فیلتر ش��د. از آن زمان تاکنون 
بارها ش��ایعاتی از رف��ع فیلترینگ این 
پیام رسان در شبکه های اجتماعی منتشر 
شده است. در این راستا مرکز ملی فضای 
مجازی روز گذشته اعالم کرد با توجه به انتشار خبری با عنوان »تلگرام رفع فیلتر 
می شود« در رسانه های کشور، صراحتا به اطالع می رساند، این خبر صحت نداشته 
و تکذیب می شود. در این تکذیبیه همچنین عنوان شد درصورتی که تصمیم 
جدیدی درخصوص فعالیت پیام رسان ها در کشور اتخاذ شود، از طریق سایت 
رسمی مرکز ملی فضای مجازی در اختیار شهروندان عزیز قرار خواهد گرفت.

خوابجدیداروپاییهابرای»گوگل«ورقبا
»جهان صنعت«- فرانسه، ایتالیا و اسپانیا کمیسیون اروپا را تحت فشار قرار 
داده اند تا از طریق قانون، شرکت های فناوری بزرگ را وادار کند در هزینه مالی 
زیرساخت مخابراتی در این بلوک مشارکت کنند. برای نخستین بار است که 
این سه دولت اروپایی، موضع مشترک خود در این خصوص را اعالم کرده اند. 
رگوالتورهای اروپایی در ماه می اعالم کرده بودند در حال بررس��ی این مساله 
هستند که آیا غول های فناوری نظیر »گوگل«، »ِمتا« و »نتفلیکس« باید بخشی 
از هزینه های ارتقای شبکه های مخابراتی را بر عهده بگیرند. کشورهای فرانسه، 
ایتالیا و اسپانیا در سند مشترکی که توسط رویترز مشاهده شده است، اعالم 
کردند شش فراهم کننده بزرگ محتوا، عامل ۵۵ درصد از ترافیک اینترنت هستند. 
این مساله هزینه های خاصی برای اپراتورهای مخابرات اروپایی از نظر ظرفیت 
ایجاد می کند، آن هم در شرایطی که این شرکت ها سرمایه گذاری سنگینی در 
بخش های پرهزینه شبکه شامل ۵G انجام داده اند. این تمایل قوی وجود دارد 
که شبکه های مخابراتی اروپایی و فراهم کنندگان محتوای آنالین سهم منصفانه 
خود از هزینه های شبکه را پرداخت کنند. در این سند آمده است: »خواستار 
پیشنهاد قانونی هستیم که تضمین می کند همه بازیگران بازار در هزینه های 
زیرس��اخت دیجیتالی مشارکت می کنند.« دو مقام دولت ایتالیا جزئیات این 
سند مشترک را تایید کردند. بر اساس یافته های بررسی گروه البی مخابراتی 
ETNO، مشارکت ساالنه ۲۰ میلیارد یورو غول های مخابراتی در هزینه های 
ش��بکه، اقتصاد اتحادیه اروپا را ۷۲ میلیارد یورو تقویت خواهد کرد. بر اساس 
گزارش رویترز، کنشگران حقوق دیجیتالی هشدار داده اند وادار کردن غول های 
فناوری به پرداخت هزینه های شبکه های مخابراتی، مقررات بی طرفی نت اتحادیه 

اروپا را ممکن است به خطر بیندازد.

آمریکادرپیمحدودسازیقدرتتراشهسازیچین
»جهان صنعت«- به گفته منابع آگاه، آمریکا تصمیم دارد محموله های تجهیزات 
 »YMTC« تراشه سازی به تولید کنندگان حافظه های الکترونیکی در چین از جمله

را محدود کند. 
این اقدام بخش��ی از تالش آمریکا برای متوقف کردن پیش��رفت های بخش 
نیمه رسانای چین و محافظت از پیشرفت شرکت های آمریکایی است. به گفته 
یکی از این منابع، اگر دولت جو بایدن، رییس جمهور آمریکا اقداماتی در این زمینه 
انجام دهد، احتماال شرکت تراشه سازی SK Hynix  و یک شرکت کره ای دیگر 
نیز در نتیجه آن آسیب ببینند. یک تولید کننده محصوالت الکترونیکی کره ای دو 
کارخانه بزرگ تراشه سازی در چین دارد و از سوی دیگرSK Hynix  نیز قصد دارد 
کسب وکار تولید فلش مموری های NAND متعلق به اینتل در چین را بخرد. در 
صورتی که اقدام مذکور علیه چین تایید شود، احتماال ورود محموله های تجهیزات 
تراشه سازی به کارخانه های چینی تولید کننده تراشه های پیشرفته NAND منع 
می شود. این نخستین باری است که آمریکا قصد دارد تولید تراشه حافظه چین که 
کاربردهای نظامی ندارند را کنترل کند. این روند نشان دهنده چشم اندازی وسیع تر 
از دیدگاه آمریکا درباره امنیت ملی است. عالوه بر آن چنین اقدامی از تولید کنندگان 
تراشه های حافظه آمریکایی مانند »وسترن دیجیتال کورپ« و »میکرون تکنولوژی« 
محافظت می کند که با یک چهارم بازار تراشه های NAND را در اختیار دارند. این 
نوع تراشه داده ها را در دستگاه هایی مانند موبایل و رایانه های شخصی و همچنین 
در مراکز داده مانند نمونه هایی که در »آمازون«، »فیس بوک« و »گوگل« قرار دارد، 
ذخیره می کند. طبق اقدام مورد نظر دولت آمریکا، صادرات ابزارهایی که برای ساخت 
تراشه های NAND با ظرفیت بیش از ۱۲۸ الیه به کار می روند، به چین ممنوع 
خواهد شد. ولی دو شرکت »ال ای ام ریسرچ« و »آپالید متریالز« در سیلیکون از 

تهیه کنندگان چنین ابزارهایی هستند.

علی حسینی- رونق اقتصاد فضای مجازی! 
وعده ای که عملی نش��ده و کس��ب وکارهای فعال 
در این حوزه هر روز با مش��کالت و محدودیت های 
جدید روبه رو می شوند. در دهه های اخیر سهم افزایش 
بهره وری در رشد اقتصادی در کانون توجهات قرار 
گرفته اس��ت. تجربیات جهانی حکایت از آن دارند 
که فضای مجازی توانسته ضمن ارتقای بهره وری و 
کارایی به خلق فرصت های جدید و ایجاد ارزش افزوده 
منجر شود. اما در کشور ما با توجه به اینکه یکی از 
وعده های ابراهیم رییسی رونق اقتصاد فضای مجازی 
بود آنطور که باید به آن توجه نشد و این حوزه به دلیل 
وجود مشکالت و موانع نتوانست جایگاه ارزشمندی 
را برای خود به دس��ت آورد.اقتصاد اینترنتی که از 
آن ب��ه عنوان اقتصاد دیجیتال یا اقتصاد جدید یاد 

می شود، همه بخش های اقتصادی و اجتماعی شامل 
خرده فروشی، حمل و نقل، سرویس های مالی، تولید، 
آموزش، بهداشت، رسانه و غیره را تحت تاثیر قرار 
داده و قسمت اعظم کسب وکارها در این اقتصاد بر 
پایه فناوری های دیجیتالی است. با این حال اقتصاد 
دیجیتال در کشور ما به دلیل نبود زیرساخت های 
س��خت افزاری و قوانین و مقررات مناسب شکوفا 
نشده اس��ت.با توجه به اینکه عیسی زارع پور یکی 
از اه��داف وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات در 
دولت س��یزدهم را توسعه اقتصاد دیجیتال و رونق 
کسب وکارهای نوآفرین دانسته اما به گفته کارشناسان 
نه تنها شاهد توسعه ای در این حوزه نبودیم بلکه با 
توجه به وضعیتی که در این حوزه وجود دارد توسعه 

در این بخش تبدیل به رویا شده است.

یکی از ضعف های بزرگ، کیفیت و سرعت  � 
اینترنت است

در همی��ن خص��وص 
رضا الفت نسب عضو هیات 
مدی��ره اتحادیه کش��وری 
کسب  و کارهای مجازی به 
»جهان صنع��ت« گفت: با 
توجه به اینکه یک س��ال 
از دول��ت آق��ای رییس��ی 
می گذرد، کار مثبتی که در این بخش انجام ش��ده 
ایجاد کمیسیون اقتصادی دیجیتال است. این اقدام 
مثبت است البته در صورتی که این کمیسیون بتواند 
به طور مستمر جلسات برگزار کند و ارتباط خوبی با 
اکوسیستم داشته باشد. رضا الفت نسب در ادامه افزود: 

همچنین وضعیت سرعت اینترنت ما به شدت کاهش 
پیدا کرده و اگر اینترنت با اختالالتی مواجه شود، اتفاق 
خوبی برای کسب و کارهای اینترنتی نخواهد افتاد و 
دچار اختالالت شدیدی خواهیم شد. به این دلیل 
که کسب و کارهای مجازی در بستر اینترنت فعالیت 
می کنند و همانند جاده ای است که چاله های بسیاری 
دارد و زمانی که ماش��ینی در حال حرکت اس��ت 
نمی تواند مس��یر خود را به خوبی طی کند و دیر 
می رسد. یکی از ضعف های بسیار بزرگ، کیفیت و 

سرعت اینترنت است که باید اصالح شود.
عدم استفاده از بخش خصوصی � 

وی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد: موضوع 
دیگ��ر بحث عدم اس��تفاده از بخش خصوصی 
در موضوعات مربوطه اس��ت و بخش خصوصی 
نتوانس��ته تعاملی را با دولت انجام دهد که این 
موضوع به خود دولت برمی گردد. یعنی دولت 
باید فضایی را به وجود آورد که بخش خصوصی 
را به مش��ارکت بطلبد و از نقطه نظرات بخش 
خصوصی اس��تفاده کند و این هم یکی دیگر از 

نقاط ضعفی است که دولت فعلی دارد.

به زیرساخت های س�خت افزاری نیاز  � 
است

همچنین کیوان نقره کار فعال فضای مجازی 
به »جهان صنعت« گفت: 
برای توسعه کسب و کار در 
فضای مجازی به المان ها 
و محرک ه��ای مختلفی 
نیاز اس��ت. اگر بخواهیم 
این حوزه رونق پیدا کند 
باید کسب و کار هایی که در این زمینه در حال 
فعالیت هستند، کسب و کار خودشان را گسترش 
دهند. همچنین کس��ب و کارهای سنتی هم به 
ای��ن حوزه بپیوندند و م��ردم هم در نهایت به 
این دو گروه اعتماد کنند تا سرویس، خدمات 
و محصول دریافت کنند. وی افزود: اگر اتفاقی 
رخ ده��د که برای هر کدام از این س��ه گروه؛ 
گروهی که در حال حاضر کسب و کار دیجیتال 
دارن��د، گروهی که می خواهن��د به این عرصه 
اضافه ش��وند و گروهی ک��ه می خواهند از این 
س��رویس ها و خدمات استفاده کنند، اعتمادی 
ایجاد نشود نمی توانیم به رونق اقتصاد دیجیتال 

دست پیدا کنیم.
قوانی�ن و مق�ررات بای�د با س�رعت  � 

تکنولوژی و متناسب با  آن صورت گیرد
مشاور اس��بق پروژه شبکه ملی اطالعات در 
ادامه گفت: برای اینکه این اعتماد حاصل شود به 
زیرساخت ها نیاز داریم که یکی از این زیرساخت ها، 
زیرس��اخت های سخت افزاری است. یعنی اگر ما 
مدام با قطع و وصل، س��رعت باال و پایین و عدم 
دسترسی ها به سایت های مختلف مواجه باشیم 
باعث می شود بخشی از این گروه ها نگران شوند 

و به این سمت نیایند. 
وی در ادام��ه گفت: یکی دیگ��ر از این موارد 
قوانین و مقررات اس��ت. قوانین و مقررات باید با 
سرعت تکنولوژی و متناسب با آن شکل بگیرد. 
اگر کسب و کاری می خواهد در این فضا حضور پیدا 
کند و قوانین درست، متناسب و حمایت گر وجود 
نداشته باشد نمی تواند برنامه ریزی و سرمایه گذاری 

مناسبی انجام دهد. 
متاس��فانه در این زمینه ضعف های بسیاری 
داریم و قانونگذاری مناسبی در این زمینه انجام 
نمی ش��ود. وی در پایان گفت: به نظر می رسد تا 
زمانی که نتوانیم اطمینان الزم را در این سه گروه 
ایجاد کنیم که تا به حال هم موفق نشدیم، در این 
حوزه آن طور که باید به این موفقیت ها دست پیدا 
نکردند و اگر همین طور پیش رود با مش��کالت 
بیش��تری مواجه خواهیم شد و رونقی را در این 

حوزه شاهد نخواهیم بود.

فضا

  )Bitcoin Valley( جهان صنعت«- دهکده بیت کوین«
در هندوراس راه اندازی شد و ۶۰ کسب و کار این دهکده، پذیرای 
پرداخت وجه با ارز دیجیتال بیت کوین هستند. اولین دهکده 
بیت کوین در هندوراس، س��انتا لوس��یا راه اندازی شده است و 
کسب وکارها برای رونق گردشگری در این منطقه، بیت کوین را به 
عنوان وجه پرداختی می پذیرند. یکی از صاحبان کسب وکار محلی 
گفت: »در سانتا لوسیا، همه ما قرار است در این پروژه شرکت 
کنیم؛ پذیرش بیت کوین، ورود ما را به بازار دیگری باز می کند 
و مشتریان بیشتری به دست خواهیم آورد.« این ابتکار به طور 
مشترک توسط بالکچین هندوراس، صرافی ارزهای دیجیتال 
گواتماال کوینکاکس، دانشگاه فناوری هندوراس، آکادمی مرکزی 
و شهرداری سانتا لوسیا توسعه داده شده است. »کارلوس لئوناردو 
پاگوادا والسکز«، بنیانگذار بالکچین هندوراس و نماینده انجمن 
کاربران ارزهای دیجیتال آمریکای مرکزی )Acucrip(، چند روز 
قبل از راه اندازی رسمی دهکده بیت کوین اظهار کرد: »حدود ۶۰ 
کسب وکار با پروژه دهکده بیت کوین فعالیت خود را آغاز خواهند 

کرد.« وی خاطرنشان کرد که صاحبان این مشاغل توسط آکادمی 
غیرمرکزی در مورد استفاده از بیت کوین و فناوری آن آموزش 
دیده اند. صرافی »کوینکاکس« تجهیزات و خدمات مورد نیاز در 
پرداخت های کریپتو را ارائه می کند همچنین شرکت بالکچین 
هندوراس نحوه  استفاده از کیف های پول  ارز دیجیتال را به کاربران 
آموزش می دهد. مشتریان در دهکده بیت کوین می توانند برای 
پرداخت وجه کاالهای مورد نیاز  خود از بیت کوین اس��تفاده 
کنند اما این بیت کوین ها به صرافی کوینکاکس و نه مستقیما 
به ش��خص مقابل انتقال می یابد سپس این صرافی بالفاصله 
ارزش مع��ادل بیت کوی��ن را در واحد پول هندوراس )لمپیرا( 
برای صاحب کسب وکار ارسال می کند و علت آن این است که 
صاحبان کسب وکار از نوسان های قیمتی دچار ضرر نشوند. »روبن 
کارباخال والسکوئز«، استاد دانشگاه فناوری در این مورد گفت: 
»جامعه سانتا لوسیا برای استفاده و مدیریت ارزهای رمزنگاری 
شده، پیاده سازی آنها در کسب وکارهای مختلف در منطقه و ایجاد 

رمزنگاری گردشگری آموزش خواهد دید.«
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»جهان صنعت« از بازار کم رونق اقتصاد دیجیتال گزارش می دهد
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خوانده: آقای حیدرپیامنی فرزند درویش به نشانی مجهول المکان

خواسته: طالق به درخواست زوجه
رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم مرضیه دالوند  فرزند لطیف به طرفیت آقای حیدر پیامنی فرزند 
درویش به خواسته صدور حکم مبنی بر طالق از سوی زوجه به علت عدم پرداخت نفقه 
و غیبت زوج عس��ر و حرج بدین ش��رح که خواهان اظهار داشته: من در تاریخ 1369/3/2 
باخوانده ازدواج کرده ام و حاصل ازدواج 5 فرزند است که رشید هستند و شوهرم بیش از 
19 سال است که منزل را ترک کرده است و هیچ خبری از وی نیست و نفقه من را نپرداخته 
است که محکوم شده است و جهیزیه و فیلم و عکس و مال مشترک ندارم باردار نیستم و 
لذا از لحاظ نفقه و شخصی در عسر و حرج هستم از شوهرم کراهت دارم و لذا اجرت المثل 
و نحله و نفقه گذشته و آینده )به غیر از آنچه را که حکم محکومیت وی صادر شده است( 
و مهریه ام که وجه نقد است را میزان 10 هزار تومان آن را بذل می کنم و مابقی را مطالبه 
می کنم و تقاضای صدور حکم طالق را دارم. خوانده حاضر نشده و ایراد و تکذیبی به عمل 
نیاورده است. نظر به مراتب معنونه و با توجه به سند نکاحیه که حکایت از رابطه زوجیت 
طرفین می نماید و دادنامه شماره9600156 مورخ 1396/02/26 صادره از شعبه 3 شورای 
حل اختالف شهرستان بهارستان و پرونده اجرایی مربوطه و گزارش نیروی انتظامی مورخ 
1401/02/17 که مبین آن است که خواهان 19 سال است که تنها زندگی می کند و خوانده 
هیچ مراجعه ای به وی نداشته است و با توجه به نظر داوران که حکایت از عدم امکان اصالح 
ذات البین می نماید که همگی حکایت از عس��ر و حرج خواهان می نماید. لذا دادگاه دعوی 
خواهان را به لحاظ وقوع عسر و حرج مقرون به صحت تشخیص داده و مستندا به ماده 
303 و 306 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1129 و1130 و 1145 و 1146 و 
تبصره ماده 1133 قانون مدنی و همچنین مواد 26 و 27 و 29 و 33 و تبصره ذیل ماده 33 
از قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 حکم به الزام زوج به حضور در یکی از دفاتر 
رسمی ثبت واقعه  طالق و اجرای صیغه طالق از نوع بائن )خلع نوبت اول( در حق خواهان صادرو 
اعالم می دارد. مدت اعتبار این حکم شش ماه پس از تاریخ ابالغ رای فرجامی یا انقضای مدت 
فرجام خواهی می باشد در ضمن نمایندگی تبصره دیل ماده 33 قانون اخیرالذکر به سردفتر 
مجری طالق اعطا می گردد و همچنین مجری صیغه طالق مکلف است تمام شرایط قانونی 
و شرعی صحت اجرای طالق را رعایت نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم تجدیدنظرخواهی استان تهران پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل فرجام خواهی 

در محاکم دیوان عالی کشور می باشد.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه هیئت اختالف مستقر در ثبت گناوه؛ مالکیت به تصرفات مفروزی و مالکانه 
آقای عیسی مرادی را نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی مشهور به گود 
گپ به مساحت 38614/50 مترمربع پالک 912/701 واقع در پوزگاه گناوه بخش 6 
بوشهر برابر رای شماره 140160324001000538 مورخ 1401/2/22 تایید نموده 
و آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
س��اختمان های فاقد سند رسمی و قانون ثبت نیز منتش��ر گردیده لذا آگهی تحدید 
حدود اختصاصی آن به استناد مادتین 14 و 15 قانون ثبت و تبصره ذیل ماده 13 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان فاقد سند رسمی جهت قسمت مورد تصرف 
آقای عیس��ی مرادی منتشر و به اطالع متصرف نامبرده و مجاورین و صاحبان حقوق 
ارتفاقی می رس��اند که عملیات تحدیدی در صبح مورخ 1401/6/3 در محل ش��روع 
به عمل خواهد آمد. لذا بدین وسیله از متصرف نامبرده و مجاورین دعوت می شود 
در وقت تعیین شده فوق در محل وقوع ملک حضور یابند. واخواهی نسبت به حدود 
ارتفاعی برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود به مدت 
30 روز پذیرفته می شود. معترضین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مکلفند مطابق 
تبصره ماده 86 آیین نامه قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
معترضین ثبتی مصوب 73/03/25 ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض کتبی 
به اداره ثبت دادخواس��ت به مراجع قضایی محل وقوع ملک تس��لیم و تصدیق گواهی 
به جریان دعوی را به جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوطه اخذ و به ثبت تسلیم 

نمایند واال حق آنان ساقط می شود.
تاریخ انتشار: 1401/5/12

276 م  الف- محمد چهابدار- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه

آگهی دعوت به افراز قسمتی از پالک 28/3 اصلی در بخش 4 اهواز
نظر به اینکه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرس��تان کارون به عنوان مالک 
مشاعی پالک 28/3 اصلی واقع در بخش 4 اهواز ثبت شده ذیل ثبت 2259 صفحه 
103 دفتر 14 درخواست افراز سهمی خود در محدوده جاده اهواز آبادان را به 
استناد قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب آذرماه 1357 نموده و با توجه 
به موافقت نامه شماره 1400/56/53116-1400/12/16 خواستار افراز قسمتی از 
سهمی خود در پالک مزبور به طرفیت سایر مالکین مشاعی به نام های سالم سالمی 
و مجید کردانی یوسق کردانی و عبدالشاه زرگانی و شرکت آرد مزرعه ماهشهر 
و عباس کردانی و محمد کردانی و محمدرضا کردانی و سعید کردانی و هادی 
کردانی و قاسم کردانی و دیگر مالکین مشاعی اعالم می دارد که عملیات افراز مورد 
تقاضای اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کارون به طرفیت کلیه مشاعی 
جهت افراز قسمتی از پالک مزبور در روز شنبه تاریخ 1401/05/19 راس ساعت 9 
صبح طبق قانون افراز و فروش امالک مشاعی مصوب آذرماه 1357 به عمل خواهد 
آمد و نماینده و نقشه بردار این اداره در معیت متقاضی در محل حضور پیدا می کنند . 
لذا از کلیه مالکین مشاعی از طریق این آگهی دعوت به عمل آمده تا راس ساعت 
مقرر در محل مورد نظر حضور به هم رسانده تا نسبت به عملیات افراز اقدام به 

عمل آید. در ضمن عدم حضور شما مانع رسیدگی نخواهد شد.
تاریخ انتشار: 1401/05/12

5/1126 م الف- سیدمحسن هاشمی- سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک اداره یک اهواز

آگهی فقدان
برگ سبز خودروی وانت نیس��ان تیپ 2400 مدل 1379 
رنگ آبی روغنی شماره پالک 38  128د12 شماره موتور 
00143698 شماره شاسی  C 43119 00 به نام حسین همتی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
نظرآباد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
براب��ر رای ش��ماره 140160317180000418-1401/03/19 هی��ات اول  
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اداره سه اهواز تصرفات مالکانه 
بالمع��ارض متقاضی آقای رضا جانعلی  پور فرزند علی به ش��ماره شناس��نامه 
18495 صادره از اهواز در شش��دانگ یک باب س��اختمان به مس��احت 500 
مترمرب��ع در قس��متی از پالک 3657  فرع��ی از 1559  باقیمان��ده واقع در 
بخش 3 اهواز به نشانی  خیابان باهنر خریداری شده به موجب سند رسمی 
58359 مورخ 1399/07/01 دفترخانه 126 اهواز محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
ص��ورت انقضای مدت مذک��ور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/04/28

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/05/12
5/1011  م الف- یاور مرادی گراوند- رئیس ثبت اسناد و امالک

راهاندازیاولیندهکده»بیتکوین«

طوفانخورشیدیپرسرعتامروز
بهزمینمیرسد

»جهان صنعت«- طوفان خورشیدی پرسرعتی که اخیرا از حفره ای در اتمسفر 
خورشید خارج شده، در حال حرکت به سمت زمین است و امروز به سیاره ما می رسد. 
این طوفان در گروه طوفان های ژئومغناطیسی G-۱ دسته بندی شده و ممکن است 
اختالالت کوچکی را در شبکه برق یا کارکردهای ماهواره ای به وجود بیاورد. کارشناسان 
مرکز پیش بینی آب و هوای فضایی در سازمان ملی اتمسفر و اقیانوس ها پس از مشاهده 
خروج این ماده گازی از حفره ای در جنوب جو خورشید این پیش بینی را منتشر کردند. 
طوفانی که اکنون در راه زمین است، ضعیف تلقی شده و صرفا ممکن است نوسان های 
کوچکی را در شبکه برق ایجاد کند یا روی فعالیت های ماهواره ای از جمله بر دستگاه های 
موبایل یا سیستم های جی پی اس تاثیر بگذارد. حفره های تاج خورشید مناطقی در 
بخش های باالیی اتمسفر هستند که گاز )یا پالسما( در آنجا خنک تر و کم تراکم تر است. 
در این حفره ها خطوط میدان مغناطیسی زمین به جای بازگشت به درون ستاره به سمت 
بیرون پرتاب می شوند. در سیاره هایی مثل زمین که میدان های مغناطیسی قدرتمندی 
دارند، ذرات خورشیدی جذب می شود و طوفان های ژئومغناطیسی را به وجود می آورد. 
در این طوفان ها، میدان مغناطیسی زمین تحت تاثیر موج هایی از ذرات پرانرژی فشرده 
می شود. این ذرات روی خطوط میدان مغناطیسی در نزدیکی قطب های زمین پایین 
می آیند و انرژی خود را در قالب نور آزاد می کنند و شفق های قطبی را به وجود می آورند. 
طوفان خورشیدی اخیر در شرایطی ایجاد شده که ستاره منظومه ما در حال حرکت به 
سمت اوج چرخه های ۱۱ ساله خورشیدی است. طوفان های شدیدتر می توانند باعث 
سقوط ماهواره ها روی زمین شوند و حتی اینترنت را از کار بیندازند. ذراتی که از خورشید 
جدا می شوند معموال سرعتی معادل ۲/۹ میلیون کیلومتر بر ساعت دارند و می توانند 
ظرف مدت ۱۵ تا ۱۸ ساعت به زمین برسند. دانشمندان باور دارند که شدیدترین طوفان 
خورشیدی در تاریخ معاصر مربوط به سال ۱۸۵۹ بوده که باعث سوختن بسیاری از 

سیستم های تلگراف در سرتاسر زمین شد.

»جهان صنعت«- »ارول ماسک«، پدر ایالن ماسک در 
مصاحبه ای با رادیو استرالیا به این سوال که آیا به دستاوردهای 
پسرش افتخار می کند یا نه، پاسخ منفی داد. او گفت حتی خود 
ایالن ماسک هم از دستاوردهای شغلی اش راضی نیست. »ارول 
ماسک« ۷۶ ساله در پاسخ به این سوال که آیا به دستاوردهای 
ایالن افتخار می کند یا نه، گفت: »نه. می دانید ما یک خانواده ایم 
که مدت هاست کارهای زیادی انجام داده ایم. این طور نیست 
که به یکباره دست به کار شده باشیم.« البته او اذعان کرد که 
دستاوردهای مدیرعامل »تسال« و »اسپیس ایکس« فراتر از 
دیگر خواهر و برادرهایش بوده است. »ارول« درباره خانواده 

خود گفت: »فرزندانم کارهای زیادی انجام داده اند، ما با هم 
کارهای زیادی کرده ایم. اما واقعیت این است که ایالن واقعا از 
همه آنها جلو زده است.« او مدعی شد پسرش احساس می کند 
نسبت به برنامه هایی که برای شرکت های مختلفش داشته، 
عقب مانده و به اندازه ای که خودش می خواهد خوش��حال 
نیست. »ارول ماسک« افزود: »او از پیشرفت سرخورده شده 
و این مساله قابل درک است. می دانم دیوانه وار به نظر می رسد، 

اما همه در خانواده ما چنین رویکردی دارند. او حاال ۵۰ ساله 
اس��ت، اما من همچنان او را به عنوان یک پسربچه کوچک 
می بینم.« پدر ماسک در این مصاحبه گفت که پسر دیگرش، 
»کیمبال« در مقایس��ه با »ایالن« مایه افتخار و خرسندی 
زندگی او است. تخمین زده می شود که دارایی کیمبال حدود 
۷۰۰ میلیون دالر باشد. با این حال، ارول از او به عنوان یک 

میلیاردر یاد می کند. 

پدر »ایالن ماسک«:
بهدستاوردهایپسرمافتخارنمیکنم

تکنولوژی
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کاهشضایعاتبارعایتاستانداردها
درتولیداتصنعتی

»جهان صنعت«- رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: رعایت استانداردها 
در تولیدات صنعتی، ضایعات را کاهش داده و باعث ارتقای کیفیت کاال و خدمات 

خواهد شد. 
»مهدی اسالم پناه« در آیین افتتاح طرح دانش بنیان ملی چمبر الکترومغناطیس 
خودروهای سواری و فوق سنگین در مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک افزود: امروز 
نقش استانداردها به قدری گسترده شده که بدون رعایت آنها زندگی و حرکت 
اجتماعی به سرعت متوقف خواهد شد. وی توسعه را روندی پیوسته و همیشگی 
دانست و گفت: در این میان استانداردها در فضای پایدار همواره دستخوش تغییراتی 
در راستای بهینه سازی خواهند بود که بی توجهی به آن در روند شتابان دگرگونی 
قرن برای صنایع از جمله صنعت خودروسازی به مثابه زنگ خطری است که به 
گوش می رسد. رییس سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر اینکه جهان مدرن 
نمی تواند بدون رعایت استانداردها شکل بگیرد، اظهار داشت: استانداردها به نوعی 
در همه جنبه های زندگی مدرن وجود دارد که از استانداردهای فناوری اطالعات و 

ارتباطات تا استانداردهای کیفیت محصوالت و خدمات را شامل می شود.
وی با بیان اینکه سود حاصل از رعایت استاندارد برای تولیدکنندگان بیش از 
مصرف کنندگان است، خاطرنشان کرد: با اجرای قوانین و مقررات استاندارد، هزینه های 
انبارداری و ساخت ابزارآالت کاهش می یابد، فرآیند تولید منظم می شود و آرایش 
عملکرد کارخانه ها به صورت متعادلی تنظیم می شود. دبیر شورای عالی استاندارد، 
استانداردها را  جزو جدایی ناپذیر زندگی و جامعه بشری دانست و گفت: استانداردها 
امروزه روش های علمی در تولید و خدمات را جایگزین شیوه های سنتی کرده است. 
اسالم پناه در این آیین با بیان اینکه کیفیت خواسته و میلی زودگذر و تبلیغاتی نیست، 
خاطرنشان کرد: امروز نقش استانداردها به قدری گسترده شده که بدون رعایت آنها 
زندگی و حرکت اجتماعی به سرعت متوقف خواهد شد. وی اظهار داشت: کیفیت 
زندگی با ارتقای سطح کیفیت کاال و خدمات در کشور افزایش می یابد، به طوری 
که برای برخورداری از یک زندگی مناسب به کارگیری استانداردها اجتناب ناپذیر 
است. رییس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: این سازمان با توجه به قانون تقویت 
و توسعه نظام استاندارد، نقش حاکمیتی برای کنترل محصوالت دارد و در انجام 
وظایف خود کوتاه نمی آید. وی با تاکید بر اینکه آزمایشگاه های همکار استاندارد، 
باید امین س��ازمان ملی استاندارد و واحدهای تولیدی باشند، گفت: آزمایشگاه 
همکار استاندارد باید در رعایت معیارها و الزامات استانداردهای مربوط به فضاهای 
آزمایشگاهی و روش های آزمون التزام حداکثری داشته باشد. اسالم پناه ادامه  داد: 
سازمان ملی استاندارد ایران با بهره گیری از قابلیت پژوهشگاه استاندارد نیز با دقت 

بیشتری فعالیت های این آزمایشگاه ها را پایش خواهد کرد.

بستهتشویقیبرایبانکهابراساس
تامینمالیزنجیرهای

»جهان صنعت«- معاون وزیر صمت گفت: در تالش هستیم بسته تشویقی 
برای بانک ها بر اساس تامین مالی زنجیره ای به شورای اقتصاد ارائه شود و به طور 

پایلوت تا االن ۷ هزار فاکتور با تالش سیستم بانکی استعالم شده است.
سیدمهدی نیازی در آغاز آیین رونمایی از نقشه راه تامین مالی زنجیره ای در 
بخش کشاورزی که در بانک مرکزی برگزار شد، با بیان اینکه تامین مالی زنجیره ای 
در دستور کار قرار گرفت گفت: این اقدام در حالی انجام شد که اوراق گام در گذشته 
وجود داشت. معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه با ۷ بانک تحت سامانه جامع 
تجارت تفاهمنامه ای منعقد شد گفت: این تفاهمنامه در جهت پرداخت تسهیالت 
بر اساس استعالم فاکتور به کشاورزان است که شبکه بانکی ملزم شده سیستم 
پرداخت تسهیالت را اجرایی کنند. این مقام مسوول ادامه داد: در تالش هستیم 
بسته تشویقی برای بانک ها بر اساس تامین مالی زنجیره ای به شورای اقتصاد ارائه 
شود و به طور پایلوت تا االن ۷ هزار فاکتور به ارزش ۱۱ هزار میلیارد تومان با تالش 
سیستم بانکی استعالم شده و ۱۵ هزار میلیارد تومان تاکنون تامین مالی سازماندهی 

شده و مطمئن هستیم که در تامین مالی زنجیره ای عملیاتی شده است.
نیازی خاطرنشان کرد: با توجه به دو تکلیف مهم امسال برای بخش کشاورزی 

۷۰ درصد سرمایه در گردش هم باید از طریق استعالم فاکتور پرداخت شود.
وی اظهار کرد: از یک سال و نیم اخیر سازماندهی تامین مالی قراردادی کشاورزی 
را انجام داده ایم و از طریق تامین مالی انتهای زنجیره کشاورزی، آماده ایم حمایت 
کنیم. یعنی یک شرکت غذایی در انتهای زنجیره بتواند بر اساس اعتبارات حمایت 

شود و بانک ها نیز سایر اجزای زنجیره را حمایت مالی کنند.

تشریح دالیل کمبود روغن موتور در بازار
فروشکاالهایتحمیلیتوسطتولیدکنندگان

رییس اتحادیه فروشندگان الستیک، فیلتر و تعویض روغن گفت: اتحادیه اصرار 
دارد که موضوع توزیع روغن به شیوه صحیح انجام شود؛ توزیع و عرضه روغن در 
بازار باید ازسوی واحدهای صنفی که دارای پروانه کسب هستند صورت بگیرد و 

هیچ نوع روغن خارج از این شبکه توزیع نشود. 
محمد آل سارا در پاسخ به این پرسش که آیا در بازار داخلی با کمبود روغن موتور 
مواجه است؟ گفت: کمبود روغن در بازار احساس می شود اما درصد دقیق آن اعالم 
نشده است. هم اکنون واحدهای صنفی نمی توانند تمام نیاز خود را به صورت کامل از 
تولیدکنندگان دریافت کنند. وی با انتقاد از شیوه فروش سبدی روغن موتور، تصریح 
کرد: کارخانه های تولیدی عالوه بر روغن موتور کاالهای تحمیلی چون شیشه شور، 
گریس و.... را در سبد قرار می دادند و به عبارتی فروش آنها را به خریداران یا همان 
واحدهای صنفی تحمیل می کردند. با پیگیری های مسووالن مربوطه فروش این 
کاالها مشروط به تقاضای خریداران شده است. به گزارش ایلنا، این فعال صنفی 
ادامه داد: باهدف بررسی و حل مشکل کمبود روغن در بازار جلساتی با مسووالن 
مربوط برگزار کردیم؛ و به نظر می رسد با پیگیری های انجام شده در روزهای آینده 

بازار روغن موتور به آرامش برسد.
وی دلیل عدم توانایی در تامین روغن موتور را به سیاس��ت های نادرست در 
ش��بکه توزیع نس��بت داد و افزود: اتحادیه اصرار دارد که موضوع توزیع روغن به 
شیوه صحیح انجام شود؛ توزیع و عرضه روغن در بازار باید ازسوی واحدهای صنفی 
که دارای پروانه کسب هستند صورت بگیرد و هیچ نوع روغن خارج از این شبکه 
توزیع نشود؛ امیدواریم با ساماندهی شبکه توزیع چالش های پیش روی این بخش 
به حداقل برسد. رییس اتحادیه فروشندگان الستیک، فیلتر و تعویض روغن خاطر 
نشان کرد: تولیدکنندگان داخلی توانایی تامین و تولید بیش از نیاز روغن موتور را 

دارند و نگرانی در زمینه تولید نداریم.
این فعال صنفی با بیان اینکه در ابتدای سال مجوز افزایش ۲۵ درصدی قیمت 
تولیدات داخلی و روغن موتور داده شد، افزود: بعد از این توافق در هفته های اخیر 

شاهد افزایش مجدد نرخ روغن موتور در بازار نیستم.
آل سارا در پاسخ به این پرسش که خبرهای مبنی بر ورود مجلس برای رسیدگی 
به حل مشکل توزیع روغن موتور رسانه ای شد، این مساله آیا به مرحله بحران رسیده  
که نیازمند ورود مجلس به این موضوع شده است؟ گفت: متولی اصلی رسیدگی 
به این مشکل وزارت صمت است اما نهادهایی چون تعزیرات حکومتی و سازمان 
حمایت برای حل این موضوع ورود و تالش  کردند که عرضه روغن موتور در بازار 

به یک تعادل مناسب برسد.
وی با بیان اینکه امکان تشخیص روغن های تقلبی برای مصرف کنندگان عادی 
وجود ندارد، تصریح کرد: روغن های تقلبی در بازار موجود است اما از سوی دیگر 
برخوردها با توزیع این روغن ها جدی است. در آزمایشگاه می توان اصل و غیراصل 
بودن آنها را تشخیص داد؛ همچنین واحدهای صنفی که تجربه الزم در این زمینه 

را دارند می توانند روغن اصل را از غیراصل تفکیک کنند.
 رییس اتحادیه فروشندگان الستیک، فیلتر و تعویض روغن در پایان بیان کرد: 
فروشندگان اگر شاهد فروش روغن تقلبی در یک منطقه باشند گزارش آن را به 

اتحادیه می دهند و اتحادیه نیز در حوزه وظایف با آنها برخورد می کند.

خبر

گروه صنعت- یک س��ال از مراسم تحلیف 
دولت سیزدهم گذشت؛ دولتی که با شعار تغییر 
به نفع مردم روی کار آمد و رییس جمهوری در 
نخستین بیانیه خود به منظور اعالم کاندیداتوری 
انتخابات ۱۴۰۰، به صراحت عنوان کرد که قرار 
نبود که از درد مردم بی خبر باش��یم و مردم در 

فشارهای اقتصادی بی پناه باشند.
هر چند دولت سیزدهم را می توان میراث دار 
مشکالت و چالش های سال های قبل دانست، اما 
در زمینه هایی مانند مهار تورم، وضعیت معیشتی 
و نیز رونق بخشی به اقتصاد و تولید، آنچنان که بر 
وعده ها تاکید می شد، موانع و چالش های اساسی 
همچنان موجود بوده و حتی تش��دید نیز شده 
است. در این زمینه دولت سیزدهم وعده داده بود 
تا تورم را تک رقمی کند، اما این مهم نه تنها محقق 
نشد، بلکه روند افزایش تورم به گونه ای رقم خورد 
که طی ماه های خرداد و تیر، تورم رکوردشکنی 
کرد. در حوزه اش��تغال نیز که جزئی اساسی از 
وعده های رییس جمهوری و نیز ش��عار سال بود 
با وجود شعارهای مکرر وزیر مستعفی کار مبنی 
بر ایجاد بیش از یک میلیون و هشتصد و پنجاه 

هزار شغل تا پایان امسال، همچنان نرخ بیکاری 
باالی ۹/۲ درصد بوده و بخش قابل مالحظه ای 
از فارغ التحصیالن دانشگاهی نیز با معضل بیکاری 
دس��ت و پنجه نرم می کنند.اما در امر تولید که 
موتور محرک رشد اقتصادی محسوب می شود، 
برآیند و نتیجه یک س��ال گذشته را می توان در 
سهم بخش تولید در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ 
مش��اهده کرد؛ سهمی که بنابر آمارهای رسمی 
منتشر شده صفر بوده و همین امر نشان می دهد 
که علیرغم سیاستگذاری های صورت گرفته در 
طول یک س��ال اخیر، وضعیت تولید و صنعت 
کش��ور همچنان درگیر مشکالت و چالش های 

خاص خود است.
در ای��ن خصوص الزم به توضیح اس��ت در 
طول یک س��ال گذشته دولت گام ها و اقدامات 
مثبت و رو به جلویی را نیز برداشته و برنامه هایی 
جهت رفع مشکالت و موانع تولید در دستور کار 
داش��ته است؛ اما برآیند کار با توجه به ریشه دار 
بودن مش��کالت و انباشت آنها و نیز ادامه برخی 
سیاست های سابق مانند قیمت گذاری دستوری، 
تصمیمات خلق الساعه و بخشی نگری، افزایش 

تورم و نرخ ارز و تداوم تحریم ها آن طور که باید و 
شاید وضعیت اقتصاد کالن و به خصوص بخش 
صنعت را در طول یک س��ال گذشته به سامان 

نرسانده است.
برخی از مشکالت تشدید شده است � 

بط��ه  را همی��ن  در 
دکتر جمشید عدالتیان، 
عض��و  و  ن  قتص��اددا ا
پیشکسوت اتاق بازرگانی 
در گفت وگ��و ب��ا »جهان 
صنعت« توضیح می دهد: 
در زمینه تولید متاس��فانه همچنان مشکالت 
ادامه دارد. افزایش قیمت نهاده ها به طور کلی 
باعث ش��ده تا تولیدکنندگان در زمینه تهیه و 
توزیع مواد اولیه همچنان دچار مشکل باشند. 
از سوی دیگر قیمت گذاری دستوری در حالی 
ادامه دارد که چندان مشکالتی از بخش تولید 
کشور رفع نشده است. در واقع همان مشکالت 
سابق ادامه داشته و نوسانات اقتصادی نیز باعث 
شده تا چشم انداز مشخصی در بخش صنعت 

وجود نداشته باشد.

از س��وی دیگر شاهد هستیم که در زمینه 
س��رمایه گذاری نیز ما دچار استهالک و حتی 
نرخ منفی س��رمایه گذاری هستیم. به همین 
دلیل بخ��ش تولید هم مانند س��ایر بخش ها 
دچار سردرگمی بوده و دقیقا چشم انداز آینده 

خود را نمی داند.
وی در ادامه با بیان اینکه مشکالت دیگری 
نظیر بانک، بیمه، تامین اجتماعی و مالیات نیز 
در طول یک سال اخیر همچنان پابرجا است، 
تاکید می کند: بنابراین بهبودی که مورد انتظار 
صنعتگران کشور بوده به خصوص در بنگاه های 
کوچک و متوس��ط حاصل نشده و در برخی از 

موارد حتی مشکالت تشدید شده است.
دورنمای مش�خصی برای تولیدکننده  � 

وجود ندارد
از سوی دیگر، علیرضا 
حائری عضو هیات مدیره 
خان��ه صنع��ت، معدن و 
تج��ارت ته��ران و عضو 
جامع��ه  هیات مدی��ره 
نس��اجی  متخصصی��ن 

ای��ران نی��ز در گفت و گو ب��ا »جهان صنعت« 
توضیح می دهد: در طول یک س��ال گذش��ته 
افزایش منبع محاس��به حقوق ورودی از نرخ 
ارز دولت��ی به نرخ نیمایی باعث افزایش بیش 
از ۵ برابری قیمت کاالهای وارداتی ش��ده که 
این مس��اله مهم ترین موض��وع جهت افزایش 
هزینه های تولید و قیمت کاالها در طول یک 

سال اخیر بوده است. 
همان طور ک��ه می دانید بخ��ش مهمی از 
مواد اولیه برخی از صنایع ما وارداتی است که 
همین امر تهیه و دسترسی به مواد اولیه برای 
تولیدکنندگان را با دش��واری بیشتری روبه رو 
کرده اس��ت. ع��الوه بر مواد اولیه این مس��اله 
ب��ر روی واردات ماش��ین آالت نیز تاثیر منفی 
داش��ته اس��ت؛ به طوری ک��ه افزایش حقوق 
ورودی ب��ه موازات افزای��ش نرخ ارز، واردات و 
نوس��ازی خطوط تولید را نیز با مشکل مواجه 

کرده است.
حائری در ادامه می افزاید: همزمان با افزایش 
هزینه های تولید ما شاهد کاهش قدرت خرید 
مردم هم هس��تیم. در واقع مردم در ش��رایط 
کنونی اولویت را به مواد غذایی و بهداشتی داده 
و خرید کاالهای تولیدی نظیر پوش��اک، لوازم 
خانگی و سایر محصوالت صنعتی را از اولویت 
اصلی خود خارج کرده اند. در نتیجه تولیدکننده 
در این زمینه دچار کاهش فروش و سهم بازار 
خود شده است. شما توجه کنید که به عنوان 
مثال در صنعت نس��اجی، تولیدکننده ای که 
سابقا با دالر ۴۲۰۰ تومانی یک کیلو پنبه تهیه 
می کرد، امروز ناچار است با قیمتی چند برابر 
همان یک کیلو پنبه را تهیه کند. در واقع نیاز 
وی همان یک کیلو پنبه اس��ت با این تفاوت 
که باید حداقل ۵ برابر بیشتر جهت خرید آن 

نقدینگی صرف کند.
از همین رو هزینه های تولید افزایش می یابد 
و به واسطه اینکه قدرت خرید مردم نیز کاهش 
یافت��ه، تولیدکننده قادر ب��ه افزایش منطقی 
قیم��ت محصوالت خود نیس��ت. در نتیجه به 
موازات افزایش نیاز به نقدینگی، تولیدکنندگان 
ناچار به کاهش ظرفیت تولید می شوند. همین 
موضوع باعث می شود بنگاه های تولیدی قادر به 
کسب سود نبوده و به حاشیه زیان وارد شوند 
که این امر برای بخش خصوصی به ورشکستگی 
و در نهایت تعطیلی واحد تولیدی ختم شده و 
برای بخش دولتی هم به زیان انباش��ته بیشتر 
منجر خواهد ش��د. لذا با توجه به این شرایط 
که توضیح دادم، معتقدم که همچنان دورنمای 
مشخصی برای بخش تولید کشور وجود نداشته 
و هنوز فضا برای صنعتگران مبهم اس��ت و تا 

اندازه ای به صورت دشوار رقم می خورد.

هی��ات دولت اختیارات خ��ود را برای 
تصمیم گی��ری در م��ورد افزایش حقوق 
بازنشستگان به هیات امنای سازمان تامین 

اجتماعی واگذار کرد.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت 
صبح دیروز با اعالم این خبر در نشس��ت 
خب��ری با حضور خبرن��گاران اظهار کرد: 
معتقدیم هی��ات امنای س��ازمان تامین 
اجتماعی تصمیمی به نفع بازنشستگان 

خواهد گرفت.
 وی اعالم کرد: پیرو دستور رییس جمهور 
برای پیگیری بهبود وضعیت معیش��تی 
بازنشستگان و پس از برگزاری نشست های 
مکرر معاون اول با نمایندگان بازنشستگان، 
هیات دولت برای تعیین تکلیف افزایش 
حقوق بازنشس��تگان، اختی��ارات خود را 
در تصمیم گیری در مورد افزایش حقوق 
بازنشستگان به هیات امنای سازمان تامین 

اجتماعی تفویض کرد.
پیش از این مجلس شورای اسالمی از 
طریق نامه رییس قوه مقننه حکم به ابطال 
مصوبه هی��ات دولت در زمینه افزایش ده 
درصدی حقوق بازنشستگان سازمان تامین 

اجتماعی داده بود.
تصمیم با هیات مدیره اس�ت نه  � 

هیات امنا
در همین رابطه حسن صادقی رییس 
اتحادیه پیشکس��وتان جامعه کارگری با 

بی��ان اینکه »این اقدام دولت که توس��ط 
سخنگوی قوه مجریه اعالم شد به نوعی 
دور زدن و پاس کاری قانون اس��ت« اظهار 
کرد: دولت درحال پیش گرفتن مسیر گرد 
کردن قانون است. نظر ما این است که دولت 
عمدا به سمت بی قانونی نمی رود بلکه مساله 
این است که واقعا مقامات در دولت روندهای 
قانونی اقدامات خود را نمی دانند. در این مورد 
عدم اشراف به قانون باعث شده تا این اقدام را 
انجام دهند. توصیه ما به مقامات دولت این 
است که پیرامون هر تصمیمی اول قوانین 
مربوطه به آن را مطالعه کنید و سپس کار 

را انجام دهید.
وی ادامه داد: این تصمیم دولت خالف 
قانون اس��ت زیرا تصوی��ب نهایی حقوق 
بازنشس��تگان اصال ربطی به هیات امنای 
س��ازمان تامین اجتماعی ندارد و تصمیم 
کارشناسی درباره آن برعهده هیات مدیره 
سازمان تامین اجتماعی است و نه هیات 

امنای آن!
به گ��زارش ایلنا، معاون دبیرکل خانه 
کارگر گفت: قانون صراحت دارد و می گوید 
که مدیرعامل پیشنهاد افزایش حقوق را به 
هیات مدیره می ده��د و هیات مدیره پس 
از بررسی تصویب می کند و به مدیرعامل 
ابالغ می کند و مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعی نیز به باالترین مقام اجرایی برای 
تایی��د نهایی حکم را وصول می کند تا در 

جلس��ه هیات دولت تصمیم گیری شود. 
تصمیم در این مورد از ابتدا با هیات مدیره 
سازمان تامین اجتماعی بوده است. وزرای 
دولت تنها می توانند پیشنهاد هیات مدیره را 
تایید و رد کنند. عدم اشراف به این مساله 
باعث ش��ده دولت دچار تناقض در رفتار و 

گفتار شود.
صادقی در پاسخ به این سوال که نتیجه 
بررس��ی در هیات امنای تامین اجتماعی 
به چه نحو خواهد بود، جواب داد: اعضای 
هیات دولت اغلب در هیات امنای سازمان 
تامین اجتماعی حضور دارند. از ۹نفر اعضای 
این مجموعه ۴نفر مستقیم دولتی و مابقی 
به طور غیرمستقیم منصوب دولت هستند 
و دولت با این اقدام تصمیم درباره حقوق 
بازنشستگان را دوباره به خود واگذار کرده 
اس��ت. وقتی مدیرعامل تامین اجتماعی، 
وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و وزیر 
کار در یک جلسه حضور دارند و مابقی اعضا 

نیز به همین نحو وابسته به دولت هستند، 
نتیجه جلسه دوباره همان تصمیم هیات 

دولت خواهد بود.
رییس اتحادیه پیشکس��وتان جامعه 
کارگری با بیان اینکه »دولت با این اتالف 
وقت ها در تصویب افزایش حقوق قانونی 
بازنشستگان در حال خرید زمان برای خود 
است« اظهار کرد: این زمان خریدن نیز برای 
دولت مضر بوده و به نفع قوه مجریه نیست. 
لذا وقتی بازنشستگان در این مورد اعتراض 
می کنند، این را باید از چشم دولت دید و 
هزینه ای که بر دوش کشور در این زمینه 
گذاشته می شود، ناشی از تصمیمات دولت 
است. دولت باید سعی کند به جای خریدن 
زمان برای خود به فکر اجرای قانون باشد. 
لذا توصیه ما این است که دولت تا پایان این 
هفته حقوق قانونی بازنشستگان را افزایش 

داده و به مّر قانون عمل کند.

س�ردرگم ش�دن بازنشستگان  � 
درست نیست

از س��وی دیگ��ر، علیرض��ا حی��دری 
نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه 
کارگری نیز  در این رابطه معتقد است: در 
ماده ۹۶  قانون تامین اجتماعی که مرجع 
اصلی افزایش حقوق بازنشستگان است و 
در نامه رییس مجلس نیز به این ماده اشاره 
شده، نامی از هیات امنا و یا تفویض اختیار 
به هیات امنا نیست؛ حتی در زمان برقرار 
بودن شورای عالی تامین اجتماعی، اجرای  
ماده ۹۶ ارتباطی به این شورا نداشت؛ مرجع 
ماده ۹۶ هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی 
است که نظر خود را به دولت اعالم  می کند 
و دولت نیز باید آن را ابالغ نماید؛ چند روز 
پیش تر تامین اجتماعی در اطالعیه ای اعالم 
کرد نسبت به اجرای قانون نظر مثبت دارد و 
موافق است؛ بنابراین هیات وزیران نمی تواند 
اختیار خود را تفویض کند مگر اینکه نامه 

رسمی باشد که دولت بگوید هرچه هیات 
امنا گفت همان حکم قانون است.

وی در ارتباط با قول سرپرست وزارت 
کار گفت: هفته قبل تفاهمی صورت گرفته 
بود و سرپرس��ت وزارت کار به نمایندگان 
بازنشستگان گفته بود نظر دولت را شنبه 
در ی��ک مصاحبه اع��الم می کنم که این 
کار را نکرد؛ اما در هر حال تکلیف برعهده 
وزارتخانه نیست، تکلیف برعهده دولت است. 
شما به عنوان نهاد هیات دولت نمی توانید 
اختی��ارات خود را مدام پاس کاری کنید و 
مردم را معطل نگه دارید؛ قانون گفته هیات 
وزیران باید ابالغیه ماده ۹۶ را صادر کند و از 
این الزام قانونی، راه فرار و گریز نیست؛ نباید 
فرافکنی و پاس کاری کنند و بازنشستگان 
را در هول و وال نگه دارند. به گفته حیدری، 
از سال ۵۴ تا امروز هیچ نهادی غیر از دولت 
ماده ۹۶ را ابالغ نکرده؛ امسال اولین بار است 
که جامعه هدف را با پاس کاری و تاخیر، در 

شک و شبهه انداخته اند. 
این فعال صنفی بازنشستگان با تاکید 
بر اینکه »سردرگم ش��دن بازنشستگان 
درس��ت نیس��ت«؛ می گوید: ام��روز یک 
ذهنیت مخدوش و ابهام آمیز ایجاد شده که 
پیگیری ها نتیجه بخش نبوده، که اگر اراده ای 
بود بر اجرای مصوبه، خود نهاد دولت این کار 

را می کرد و نیاز به پاس کاری نبود.
حیدری می گوید: با توجه به این اظهارات 
ض��د و نقیض و موضوع را به وقت کش��ی 
گذراندن، باید بگویم من خیلی خوشبین 
نیستم هرچند مطالبه اجتماعی پررنگی 
پشت این قضیه اس��ت؛ منتها اراده ای در 
دولت نیس��ت؛ اما اگر دولت فکر می کند 
با تاخی��ر طوالنی، این ظرفیت اجتماعی 
رو به افول می رود، کامال در اش��تباه است؛ 
بازنشستگان همچنان با جدیت پیگیر حقوق 

قانونی خود هستند.

دیدگاه

س
فار

 آگهی شناسایی  تامین کنندگان
 CABLE (400V - 6KV)    

مناقصه عمومی دومرحله ای  شماره   000۱/۱40/م ط   
ساخت  ۱430 عدد شیر صنعتی مربوط به  طرح نوسازی

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران ) سهامی عام( در نظر 
دارد نسبت به شناسایی تامین کنندگان  کابل های   6KV و 400V مربوط 
به طرح نوس��ازی خود اقدام نماید. لذا از کلیه ش��رکت های تامین کننده 
دارای س��وابق و ت��وان مال��ی و اجرایی مرتبط دعوت ب��ه عمل می آید تا 
مدارک و مس��تندات مربوط به توان مالی  و اجرایی و س��وابق تامین در 
صنای��ع مش��ابه را حداکثر تا تاری��خ   1401/05/26  به یکی از آدرس های 

زیر ارسال نمایند. 
دبیرخان�ه مجتم�ع: کیلومت��ر 15 ج��اده اصفه��ان- ته��ران – ش��رکت 
 س��رمایه گذاری صنای��ع ش��یمیایی ای��ران. ک��د پس��تی : 8335144114 –

 تلفن:  5- 03133808350 
دبیرخان�ه مرک�زی ته�ران: خیاب��ان نلس��ون ماندال)آفریق��ا(، خیاب��ان 
 ش��هید س��عیدی)حافظ شیرازی(، ش��ماره 16، کد پس��تی: 1967963735 

تلفن: 02122056794 داخلی 122 و 125
در صورت ابهام با شماره تماس  09131070887آقای مهندس ولی پور 

تماس حاصل نمایید.

ش�رکت س�رمایه گذاری صنای�ع ش�یمیایی ای�ران )س�هامی عام(
در نظ��ر دارد س��اخت 1430ع��دد ش��یر صنعت��ی در انواع  و س��ایز های 
 مختل��ف مرب��وط به طرح نوس��ازی خ��ود را از طریق مناقص��ه عمومی

 دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی، فنی، بررسی و تشخیص صالحیت به 
سازندگان واجد شرایط و دارای توان مالی، واگذار نماید.

لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اس��ناد مناقصه و اطالعات بیشتر از 
تاری��خ 1401/05/12  لغای��ت  1401/05/29  به یک��ی ازآدرس های زیر 

مراجعه نمایند.
سایت ش�رکت به آدرس  www.iciiclab.com  )بخش بازرگانی - 

مناقصه و مزایده(
ته��ران-  – اصفه��ان  ج��اده   15 کیلومت��ر  مجتم�ع:   دبیرخان�ه 

 شرکت س��رمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران- کد پستی 8335144114   
تلفن 03133808350-5 

) )آفریق��ا ن��دال  ما نلس��ون  ب��ان  خیا ته�ران:  دفت�ر   دبیرخان�ه 
1 6 ه  ر ش��ما  ، ) ی ز ا ش��یر ف��ظ  حا ( ی  س��عید ش��هید  ن  ب��ا خیا   

 کد پس��تی 1967963735، تلف��ن 22057154-021 و 021-22054890  
داخلی 122 و 125

 مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره   000۱/۱4۱/م ط  
 تامین  BULK   MATERIAL  مربوط به  طرح نوسازی 

ش�رکت س�رمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران )س�هامی عام( در نظر 
دارد تامی��ن  BULK   MATERIAL  )تجهیزات برقی(  مطابق با جدول ذیل  
مربوط به طرح نوسازی خود را از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای همراه 
با ارزیابی کیفی، فنی، بررسی و تشخیص صالحیت به پیمانکاران واجد شرایط و 

دارای توان مالی، واگذار نماید.

لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اس��ناد مناقصه و اطالعات بیش��تراز 
تاری��خ 1401/05/12  لغای��ت  1401/05/26  ب��ه یک��ی از آدرس های زیر 

مراجعه نمایند.
س�ایت ش�رکت به آدرس www.iciiclab.com  )بخش بازرگانی - 

مناقصه و مزایده(
ته��ران- ش��رکت  دبیرخان�ه مجتم�ع: کیلومت��ر 15 ج��اده اصفه��ان – 
 س��رمایه گ��ذاری صنای��ع ش��یمیایی ای��ران- ک��د پس��تی 8335144114 -

  تلفن 03133808350-5 
دبیرخانه دفتر تهران: خیابان نلسون ماندال )آفریقا( ،خیابان شهید سعیدی 
 )حافظ شیرازی( ، شماره 16، کد پستی 1967963735، تلفن 021-22057154

 و 22054890-021  داخلی 122 و 125

شرح درخواستردیف
۱CABLE TRAY & LADDER

2CONDUIT & FITTING

3EARTHING&LIGHTNING

4GLAND

5TERMINATION KIT

»جهانصنعت«درگفتوگوباکارشناسانعملکرددولتسیزدهمرابررسیمیکند

افزایش مصائب تولیدکنندگان

تعیینتکلیفحقوقبازنشستگانبههیاتامنایتامیناجتماعیواگذارشد
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خبر

تولیدسهماههفوالدیهاافزایشیشد
ایسنا- در سه ماهه ابتدایی امسال، با توجه به اینکه محدودیت برق صنایع از نیمه 
خرداد ماه اعمال شده است، تاثیر منفی هنوز بر روند افزایش تولیدی که از ابتدای 

سال آغاز شده، نداشته و میزان تولید سه ماهه نیز افزایشی رقم خورده است.
طبق  آمار ارائه شده توسط انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران به ایسنا، طی سه 
ماه نخست امسال میزان تولید کل آهن اسفنجی بیشترین افزایش تولید را داشته  
و در مقابل کمترین میزان افزایش را مقاطع طویل فوالدی در این مقایسه آمار به 
خود اختصاص داده اند. در مجموع این مدت سه میلیون و ۱۵۲ هزار تن مقاطع 
طویل فوالدی تولید شده است که نسبت به سه میلیون و ۹۸ هزار تن تولیدی در 

مدت مشابه سال ۱۴۰۰ رشد دو درصدی داشته است.
پس از آن تولید محصوالت فوالدی پنج درصد و شمش فوالد )فوالد میانی( 
شش درصد رشد تولید داشته اند. به ترتیب پنج میلیون و ۶۷۳ هزار تن محصوالت 
فوالدی و هشت میلیون و ۵۷۵ هزار تن شمش فوالد تولید شده است. در بهار سال 
گذشته پنج میلیون و ۳۹۶ هزار تن محصوالت فوالدی و هشت میلیون و ۷۴ هزار 
تن شمش فوالد تولید شده بود. طبق آمار، طی سه ماهه ابتدایی امسال دو میلیون 
و ۵۲۱ هزار تن مقاطع طویل تخت فوالدی تولید شده که نسبت به دو میلیون و 
۲۹۸ هزار تن تولیدی طی سه ماهه نخست ۱۴۰۰، رشد ۱۰ درصدی را تجربه 
کرده است. در نهایت ۹ میلیون و ۹۱۷ هزار تن آهن اسفنجی در سه ماه ابتدایی 
سال جاری تولید شده که ۱۳ درصد بیشتر از میزان تولید آن در مدت مشابه سال 
گذشته معادل هشت میلیون و ۷۵۸ هزار تن است.   رشد تولید فوالدی ها نشان 
می دهد که با توجه به اینکه محدودیت برق صنایع تنها ۱۵ روز در بهار امسال بوده، 
سبب کاهشی شدن تولید )باتوجه به اینکه برق صنایع سال گذشته از تیر ماه دچار 
محدودیت شد( نشده است و روند تولید افزایشی ادامه یافته، اما بالطبع در سه ماهه 

دوم سال، طبق سنوات سال گذشته مجدد کاهش تولید خواهیم داشت.

افزایش۲۱درصدیتولیدگندلهشرکتهایبزرگ

ایسنا- طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران )ایمیدرو(، از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه بالغ بر ۱۱ میلیون 
تن گندله سنگ آهن توسط شرکت های بزرگ تولید شده که نسبت به میزان تولید 

آن در مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد رشد را نشان می دهد.
طبق آمار، ۹ شرکت تولیدکننده بزرگ و اصلی گندله سنگ آهن طی سه ماهه 
نخست امسال در مجموع ۱۱ میلیون و ۳۵۱ هزار و ۹۲۳ تن محصول تولید کرده اند 
که نسبت به ۹ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۳۷۶ تن تولیدی در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ 
رشد بیش از ۲۱ درصدی داشته است. از این میزان، به ترتیب گل گهر سه میلیون 
و ۳۳۲ هزار و ۲۹۶ تن، توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه یک میلیون و 
۸۵۸ هزار و ۹۹۳ تن، صنایع معدنی فوالد سنگان یک میلیون و ۳۱۵ هزار و ۸۴۲ 
تن، چادرملو یک میلیون و ۱۸۴ هزار و ۹۵۰ تن، مرکزی یک میلیون و ۷۸ هزار و 
۴۱۶ تن، گهر زمین یک میلیون و ۱۰۴ هزار و ۵۰ تن، اپال پارسیان سنگان ۹۵۳ 
هزار و ۹۰ تن، توسعه فراگیر سناباد ۳۹۱ هزار و ۵۷۳ تن و در نهایت صبانور ۱۳۲ 

هزار و ۷۱۳ تن گندله سنگ آهن تولید کرده اند.
همچنین، این شرکت ها در بهار امسال سه میلیون و ۹۴۲ هزار و ۵۳۱ تن گندله 

برای شرکت های داخلی ارسال کرده اند.

قیمتطالیجهانیاوجگرفت
ایسنا- قیمت طال دیروز سه شنبه به باالترین حد خود در چهار هفته گذشته 
رس��ید و روند پیروزی خود را تا پنجمین جلس��ه افزایش داد، زیرا کاهش ارزش 
دالر آمریکا و بازده خزانه داری باعث افزایش تقاضا برای این فلز امن در بحبوحه 
نگرانی ها نسبت به کندی اقتصاد جهانی شد. به این ترتیب بهای هر اونس طال در 
ساعت ۷ و ۲۵ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۱/۳ درصد افزایش به ۱۷۷۳ دالر و 
۸۰ سنت رسید و قیمت طالی آمریکا نیز با ۰/۰۷ درصد افزایش به ۱۷۷۴ دالر 

و ۸۰ سنت رسید.
دالر در برابر رقبای خود با ۰/۲ درصد کاهش به پایین ترین حد در یک ماه گذشته 
رسید و طالی دالری را برای سایر دارندگان ارز ارزان تر کرد. بازده خزانه داری ۱۰ ساله 
ایاالت متحده به پایین ترین حد در چهار ماه گذشته رسید و هزینه فرصت نگهداری 
 ED&F Man Capital طالی بدون بهره را کاهش داد. ادوارد میر، تحلیلگر
Markets می گوید: طال می تواند اندکی باالتر از ۱۸۰۰ دالر باش��د زیرا دالر در 
طول ماه آگوست به تضعیف خود ادامه می دهد. اگر اوضاع به خوبی پیش نرود، 
فدرال رزرو ممکن است در مقطعی افزایش نرخ بهره را متوقف کند تا اقتصاد بهبود 
یابد. نظرسنجی ها نشان داد که کارخانه ها در ایاالت متحده، اروپا و آسیا در ماه جوالی 
با کاهش تقاضای جهانی و محدودیت های سختگیرانه چین برای کووید ۱۹ تولید 
را کاهش داده اند. بر اساس گزارش رویترز، هزینه های ساخت وساز ایاالت متحده در 
ماه ژوئن ۱/۱ درصد کاهش یافت. طال که به دلیل انتظارات کاهش نرخ بهره تمایل 
به افزایش قیمت دارد، از زمان سقوط در ۲۱ جوالی به پایین ترین سطح خود در 
بیش از یک سال اخیر، نزدیک به ۱۰۰ دالر افزایش یافته است. ترس از رکود نیز 
بر ریسک پذیری سرمایه گذاران تاثیر گذاشته است. همچنین در بازار سایر فلزات 
ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰/۴ درصد کاهش به ۲۰/۲۶ دالر رسید، پالتین 
در ۹۰۶/۹۴ دالر ثابت ماند، در حالی که پاالدیوم با یک درصد افزایش به ۲۲۱۵ 

دالر و ۱۲ سنت رسید.

بحرانامالکچینتهدیدیبرایصنعتفوالد
اقتصادنگار- صنعت فوالد چین در حال ورود به دوره جدید پرمخاطره ای 
است زیرا بدتر شدن بحران امالک تقاضا را به خطر می اندازد. لی گانپو، موسس 
و رییس گروه فوالد Hebei Jingye  در نشس��ت خصوصی شرکت در ماه 
ژوئن هشدار داد که حدود یک سوم کارخانه های فوالد چین ممکن است در 
فشاری که احتماال پنج سال طول بکشد، ورشکست شوند. بر اساس متنی از 
این گردهمایی که توسط بلومبرگ نیوز دیده شده است، او گفت: کل بخش در 

حال زیان دهی است و من در حال حاضر نمی توانم نقطه عطفی را ببینم.
بحران امالک و مس��تغالت امسال بیشتر ش��ده است و توسعه دهندگان 
را به بانک ها کش��انده و پکن را مجبور کرده تا بلندپروازی های رش��د خود را 
کاهش دهد. کارخانه های فوالدی که در سال گذشته بیش از یک میلیارد تن 
تولید کردند، یعنی حدود نیمی از تولید جهانی، به شدت در برابر رکودی که 
قیمت سنگ آهن و معدنچیان از استرالیا تا برزیل را نیز تحت تاثیر قرار داده، 

آسیب پذیر هستند.
شاخص مدیران خرید فوالد در ماه جوالی به کمترین میزان خود از سال 
۲۰۰۸ رسید و گروه گلدمن ساکس تقاضا را در سال جاری ۵ درصد کاهش 

داد. بخش امالک حداقل یک سوم تقاضای فوالد چین را تشکیل می دهد.
فراتر از بحران کنونی، این صنعت با چالش های عمیقی مواجه است زیرا 
مدل رشدی که اقتصاد چین را برای دهه ها حفظ کرده است، نشانه هایی از 

فشار را نشان می دهد. 

بر
خ

»جهان صنع�ت«- معدنکاران ب��اور دارند که 
مشکالت بخش معدن در دولت سیزدهم نه تنها حل 
نشده  و دست نخورده باقی مانده بلکه تشدید هم شده 
است.  درحالی که انتظار می رفت دولت سیدابراهیم 
رییسی به عنوان یک دولت انقالبی بنا به شعارهایش 
وارد گود ش��ده و مشکالت این عرصه را یکی پس 
از دیگری از میان بردارد اما به گفته کارشناس��ان با 
بی اطالعی از قوانین معدن و ایفای نقش کمرنگ برای 
حل مشکالت این حوزه، شرایط معدنکاری سخت تر 

شده و امید جامعه معدنی ناامید شده است.  
حل نش��دن مش��کل برق و گاز،  تامین واردات 
ماشین آالت و تجهیزات معدنی، گرفتن مالیات از مواد 
خام و نیمه خام به شکل یکسان، هزینه  حقوق دولتی 
سرسام آور از گذشته کم نبود که موارد دیگری هم از 
جمله اعمال عوارض صادراتی بر محصوالت معدنی 
در ابتدای سال جاری هم به آن اضافه شد. آنچه که 
بیش از همه  معدنکاران به آن گله دارند این است که 
دولت رییسی با شعار حمایت از تولید و مناطق محروم 
روی کار آمد حال چرا در این یک سال به وعده هایش 
عمل نکرده است! یکی از این موارد عدم تخصیص 
۱۵ درصد از حقوق دولتی به مناطق معدنی روستایی 
است. مشکلی که حل نشدنش کار را به جایی رساند 
که معارضین محلی مقابل یک معدنکار ایستاده و در 

نهایت او را به قتل رساندند. 
به گفته معدنکاران با این سیاست ها دیگر رمقی 
برای معدنکاری نمانده و لذا معدنکاران ترجیح می دهند 
سرمایه خود را در کشورهای دیگر یا دیگر عرصه ها 
از جمله ارز و طال گذاشته و عطای معدنکاری را به 
لقایش ترجیح دهند! این در حالی است که سیدابراهیم 
رییسی بهتر می داند که در شرایط تحریم بخش معدن 
در مناطق دورافتاده و محروم اشتغال آفرینی کرده 
و می تواند تولید را افزایش داده و ارزآور باش��د. حاال 
فعاالن معدنی در بررسی عملکرد یک ساله دولت ابراز 
امیدواری می کنند که دولت سیزدهم اهمیت بخش 
معدن و صنایع معدنی را درک و ش��رایط را هر چه 

سریع تر بهبود ببخشد. 
بخش معدن تکان جدی نخورده است! � 

در رابطه با عملکرد دولت سیزدهم در خصوص 
حوزه معدن،  سیدجواد حسینی کیا عضو کمیسیون 
صنعت و معدن مجلس به »جهان صنعت« گفت: 
متاسفانه در مدت یک سال اخیر بخش معدن خیلی 
تکان جدی  نخورده اس��ت، این در حالی اس��ت که 

انتظارات چیز دیگری بود. 
حسینی کیا با بیان اینکه 
دولت باید بیش از اینها تالش 
کند، خاطرنشان کرد: نیاز است 
دولت در حوزه معدن تالش 
بیش��تری انجام دهد. در این 
راستا باید برای حل مشکالت 

این حوزه چاره اندیشی شود. 
این نماینده مجلس به طور مثال تصریح کرد: با 
توجه به اینکه معدنی ها با مشکل تامین ماشین آالت 
روبه رو هستند لذا  دولت باید به دنبال حل و فصل این 
مشکل باشد. در حال حاضر شرکت های تولیدکننده 
ماشین آالت سنگین در داخل کشور ازجمله هپکو 
ظرفی��ت الزم برای تامین نیازهای معادن را ندارند، 
لذا نباید منتظر تولیدات داخلی ماند و سیاستی ضد 
واردات ماشین آالت جدید در پیش گرفت. درست 
است که باید از شرکت های ماشین آالت ساخت داخل 
حمایت کنیم و به آنها سفارش کار دهیم اما از طرف 

دیگر نباید صرفا کار را برای آنها متوقف کنیم. 
عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای 
اسالمی  ادامه داد: وقتی در کشور به ۱۰۰۰ دستگاه 
نیاز است و هپکو ناتوان از تولیدش است، نمی توان 
فعالیت معدنکاری را معطل گذاشت تا بعد از چند 
سال هپکو به توانایی تامین نیازها دست یابد. به این 
ترتیب باور مجلس بر این است که باید از ظرفیت تولید 
داخلی حمایت کرد،  ضمن اینکه برای تامین مابقی 
نیازها اجازه واردات صادر کنیم. در این روند مقتضی 
است  تا مادامی که هپکو نتواند نیاز داخل را به طور 
کامل تامین کند، اجازه واردات امری طبیعی است. در 
این روند برای تامین ماشین آالت نو هم  باید از کسانی 
که به دور زدن تحریم ها آگاهی دارند، کمک گرفت. 
حسینی کیا خاطرنشان کرد: به خواسته های غیراصولی 
شرکت های سازنده ماشین آالت صنعتی داخلی انتقاد 
وارد است. این شرکت ها مایل به بستن قرارداد برای 
ساخت ماشین آالت صنعتی هستند اما مشروط به 
گرفتن پول و ساخت و تحویل در سال آینده! رویه و 
خواسته ای که به هیچ وجه قابل قبول نیست. به این 
ترتیب تاکید دارم که به اسم حمایت از تولید داخل 
نمی  توان کار را برای یک سال در معادن متوقف کرد 
و کشور را از منابع درآمدزای ارزی بی  نصیب گذاشت. 
در ای��ن خصوص انتظار م��ی رود که دولتمردان در 
تصمیم گیری های خود ش��رایط و مسائل روز را به 
درستی درک کنند تا بر این اساس بتوانند تصمیمات 
شایسته ای اتخاذ کنند.عضو کمیسیون صنعت و معدن 
مجلس در پاسخ به این سوال که در ارتباط با توسعه 
بخش معدن چه انتظاری از دولت دارید،  گفت: دولت 
باید کمک کند تا نقدینگی به سمت سرمایه گذاری در 
بورس کاال و عرصه فوالد برود. مساله مهم این است 
که مردم بتوانند در بورس وارد شوند. در این حوزه باور 
بنده بر این است که نتوانستیم به نحو شایسته و کاملی  
مردم را آگاه کنیم. نکته این است که در عرصه فوالد 
هیچ گاه بورس ریزش نکرده و همیشه ریزش ها مربوط 
به حوزه های دیگری بوده اس��ت. به این ترتیب باید 
اطالع رسانی شود که بورس کاال یک بازار باثبات است 
که مردم می توانند به راحتی در آن  ورود کنند. در این 

خصوص انتظار می رود فعاالن بورسی و دولت در کنار 
هم دست به اطالع رسانی زده و مشوق هایی را در نظر 
بگیرند تا اطالعات در این زمینه افزایش پیدا کند. در 
ادامه انتظار می رود که دولت جلوی دالالن را بگیرد 
و مالیات سنگینی را برای آنها وضع کند  تا نقدینگی  

به سمت اشتغال و تولید برود. 
سفرهای استانی و بی اطالعی از قوانین  � 

معدنی
همچنین در این خصوص 
حس��ن حس��ینقلی رییس 
هیات مدیره انجمن معادن و 
صنایع س��رب و روی ایران به 
»جهان صنعت« گفت: از روزی 
که سیدابراهیم رییسی دولت 
را در دست گرفته می توان گفت که اوضاع معدن و 
صنایع معدنی بدتر شده است. در ترکیب وزیر،  معاون 
وزیر، شورای عالی معادن و مصوبات آنها و  فشاری 
که از طرف مجلس به بخش معدن وارد می ش��ود ،  
می ت��وان این موارد را مالحظ��ه کرد. او تاکید کرد: 
 متاسفانه وزارتخانه به جای اینکه در مقابل مشکالتی 
که برای بخش معدن ایجاد شده  ایستادگی کنند، 
شاهد هستیم که خود به مانعی برای توسعه تبدیل 
شده است.رییس هیات مدیره انجمن معادن و صنایع 
سرب و روی ایران با اشاره به سفر رییسی به استان 
سمنان در پاییز سال گذشته  مطرح کرد: رییسی 
در آن سفر بیان کرد که همه معادن یک درصد از 
حقوق خود را به دولت پرداخت کنند. این در حالی 
است که این حرف مبنای قانونی نداشت! دلیل آن 
هم این است که متاسفانه کسانی که به رییس جمهور 

مشورت می دهند افرادی هستند که نه تنها از بخش 
معدن اطالع کافی و درستی نداشته بلکه حتی نسبت 

به قوانین هم آگاهی ندارند. 
حسینقلی در خصوص ضعف آگاهی رییس دولت 
سیزدهم از قوانین معدنی گفت: در ماده ۴۳ برنامه 
ششم توسعه  آمده بود که اگر به کسانی که نزدیک 
معدن ساکن هستند خس��ارتی وارد شد،  معدنکار 
موظف است از یک درصد فروش خود، خسارت آن 
محل را تامین کند اما مساله این است که این موضوع 
صرفا در برنامه ششم توسعه مطرح شده است و به 

شکل قانونی در نیامده بود!
او ادامه داد: ضمن اینکه در برنامه ششم همه چیز 
شفاف نبود. اینکه خسارت به طور دقیق چیست و به 
کجا باید رجوع کرد، آیا معدنکاران مبلغ را به دولت 
پرداخت کنند یا کسی که خسارت دیده است، همه 
مواردی بود که جای سوال داشت و به شکل کامل 
در برنامه توسعه نیامده است. حاال همه که زمان برنامه 
ششم )۱۴۰۰- ۱۳۹۶ ( تمام شده است و دیگر این 

موضوع قابلیت طرح ندارد! 
رییس هیات مدیره انجمن معادن و صنایع سرب 
و روی ایران درباره اینکه یک درصد فروش برای یک 
شرکت معدنی مبلغ زیادی است،  ادامه داد: این عدد 
به این معنی است که ممکن است ۵۰ درصد از سود 
آن مجموعه به یک منطقه معدنی تعلق بگیرد که 
عدد بسیار زیادی برای معدنکار است. از طرف دیگر 
مس��اله این است که همه معدنکاران یک درصد را 
نباید پرداخت کنند بلکه تنها کسانی که خسارت 
ایجاد کرده اند باید آن مبلغ را پرداخت کنند. مساله 
دیگر اینکه میزان خسارت تا یک درصد مشخص شده 

است و نه دقیقا یک درصد!  
پول روستاها کجا می رود!؟ � 

طبق قانون،  بخشی از حقوق دولتی معادن باید 
صرف بهسازی جاده و رفع مشکالت روستاها شود اما 
به دلیل اینکه اغلب این اتفاق نمی افتد، معدنکار در 
مقابل روستاییان قرار می گیرد. ازآنجا که تغییر طبیعت، 
خسارت به راه های دسترسی،  آلودگی صوتی و... باعث 
نارضایتی روستاییان می شود و مسووالن مربوطه هم 
مبلغی را که از معدنکار دریافت می کنند صرف کاهش 
این مش��کالت نمی کنند، در نهایت شاهد هستیم 
که زمینه فعالیت معارضین محلی فراهم می شود. 
مساله ای که همیشه آرام نیست و گاهی مواقع شاهد 
اتفاقات ناگواری می شویم که مورد اخیر آن آتش زدن 

یک معدندار در اردبیل بود. 
رییس هیات مدیره انجمن معادن و صنایع سرب و 
روی ایران درباره بحث هزینه کرد دولت از حقوق دولتی 
در مناطقی که در اطراف معدن قرار دارند،  گفت: انتظار 
می رود در دولت رییسی که گفته می شود یک دولت 
انقالبی است به قانون عمل شود اما شاهد چنین اتفاقی 
نیستیم. با اینکه تا ۱۵ درصد از حقوق دولتی پرداخت 
شده به دولت باید در روستاهای معدنی هزینه شود اما 
شاهد هستیم که پول به آن منطقه برنگشته است. در 
این بین سوال این است که چرا سازمان برنامه و بودجه 

نسبت به این اقدام دولت سکوت کرده است!  
حسینقلی تاکید کرد: دولت حقوق دولتی را در 
مناطق معدنی هزینه نمی کند و به دنبال آن شاهد 
پررنگ شدن نقش معارضین محلی و ایجاد مشکالتی 
برای معدن هستیم که نمونه آن را در اردبیل شاهد 
بودیم. این در حالی اس��ت که وظیفه دولت ایجاد 

امنیت برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بخش 
معدن است.  به این ترتیب در این زمینه خالء قانونی 
وجود دارد و از نهادهای دولتی انتظار می رود که این 
مشکل را حل کنند؛ چراکه با وجود فعالیت قانونی این 
معدنکار و معترض نبودن منابع طبیعی به ادامه فعالیت 
آن، فعالیت او از سوی معارضین غیرقانونی شناخته 
شده است. مساله این است که بعد از واگذاری زمین 
و مجوز از سوی دولتمردان به معدنچیان،  آنها کمتر 
مورد حمایت قانونی قرار داشته و بیشتر نگاه حق به 

جانب به آنها وجود دارد. 
افزایش هزینه های معدنکاری  � 

میزان حقوق دولتی امس��ال در مقایسه با سال 
۹۷ حدود ۳۰ برابر شده است. این در حالی است که 
بخش معدن می تواند به توسعه اقتصادی کشور کمک 
کند و در این شرایطی که کشور تحریم است به داد 
اقتصاد برسد. حاال با افزایش هزینه های این حوزه که 
یکی از آنها حقوق دولتی است دیگر چه رمقی برای 

معدنی ها می ماند! 
رییس هیات مدیره انجمن معادن و صنایع سرب و 
روی ایران در این رابطه گفت: ما را از معافیت مالیاتی 
محروم کرده اند و مطرح می کنند که همه مواد معدنی 
از جمله خام و نیمه خام باید مالیات پرداخت کنند. این 
در حالی است که کنسانتره ای که پخته شده است  و از 

ده ها مرحله گذشته که دیگر خام نیست! 
او خاطرنش��ان کرد: رییس��ی باید در مجلس از 
معدنی ها دفاع می کرد. ما مطرح نمی کنیم که معادن 
حقوق دولتی پرداخت نکنند اما کسی که میلیاردها 
هزینه کرده و دس��ت به ف��رآوری می زند، چرا باید 
حقوق دولتی را به اندازه معدنی بدهد که ماده خام 

تولید می کند!
چالش قطعی برق و گاز  � 

مدت هاست که بخش معدن به خصوص حوزه 
فوالد و سیمانی ها از قطعی برق و گاز رنج می برند. 
به طوری که امسال نیز بعد از ماه رمضان شمارش 
معکوس برای قطع برق صنایع آغاز شد؛ اتفاقی که 
می تواند منجر به تعطیلی تعداد بیشتری از کارخانجات 
در کشور ش��ود و حتی تهدیدی برای ادامه حیات 

صنعت فوالد کشور باشد.
رییس هیات مدیره انجمن معادن و صنایع سرب 
و روی ایران با اشاره به مشکل قطعی برق و گاز گفت: 
تابستان برق و زمستان گاز را قطع می کنند. ممکن 
است که خواننده ها مطرح کنند که این مشکالت 
متعلق به گذش��ته است و به دولت رییسی مربوط 
نمی شود اما مساله این است که چرا دولت انقالبی به 
وزارتخانه های مربوطه فشار نیاورده که نیروگاه احداث 
کنند و یا  گاز بیشتری برای مصرف داخلی تولید کنند.  
تابستان سال گذشته وزارت نفت و وزارت نیرو تصمیم 
گرفتند برای روشن نگاه داشتن برق بخش خانگی، 
دست به محدود کردن برق بخش صنایع بزنند. اما 
خاموش  ماندن چ��راغ برق صنایع و به ویژه صنایع 
فوالدی و س��یمانی، آسیب زیادی به این واحدهای 
تولیدی زد، طوری که انجمن سیمان و انجمن فوالد 
مطرح کرد که چرخ این کارخانه ها، بیش از دو ماه 
قطع شده بود. نوبت دوم قطع برق واحدهای سیمانی 
در دی ماه بود. اما انجمن سیمان گالیه کرد که برق 
و گاز واحدهای سیمانی بدون اخطار و هماهنگی قبلی 
قطع شده و آسیب زیادی به تولیدکنندگان وارد کرده 
است. واحدهای سیمانی نیز مجبور شدند به جای گاز، 
از مازوت استفاده کنند. در این بین با اینکه وزارت نفت 
تضمین کرد مازوت مورد نیاز را تا دم در کارخانه به 

دست آنها می رساند، اما چنین نکرد.
به دنبال اعالم  نگرانی صنایع کشور از بی برقی های 
تابستانی، سرانجام شرکت مدیریت شبکه برق ایران 
اعمال محدودیت برقی برای صنایع فوالدی و سیمانی 
را هر چند برای مدتی محدود، تسهیل کرد. این شرکت 
اعالم  کرد که سهمیه مصرف برق صنایع فوالدی و 
سیمانی بر اساس هماهنگی انجام شده بین وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو تا ۱۰ تیرماه از 
ساعت ۲۴ تا ۸ صبح روز بعد بدون محدودیت است. 
اما به هر حال مشکل بی برقی صنایع به طور کامل 

رفع نشده است. 
سیاست بی موقع عوارض صادراتی � 

همچنین یکی از سیاس��ت هایی که در دولت 
رییسی در خصوص بخش معدن اتخاذ شد،  وضع 
عوارض صادراتی بود. بنا به باور فعاالن معدنی تصمیم 
نادرست وضع عوارض صادراتی بر محصوالت فوالدی 
منجر به از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی 
ایران شد.   این در شرایطی بود که با توجه به تحریم 
روسیه،  ایران می توانست از این فرصت  استفاده کند 
اما به راحتی با این سیاس��ت از سوی وزارت صمت 
بازارها را به ترکیه تحویل دادیم. اما صادرکنندگان 
فوالد درباره پیامدهای جدی این سیاس��ت گفتند 
که وضع عوارض صادراتی سبب شد تا تنها در مدت 
یک ماه ۱۵۰ میلیون دالر صادرات محصوالت فوالدی 

از دست برود.
هرچند گفته شد که دولت با سیاستگذاری در 
این خصوص به دنبال شناس��ایی راه حل هایی بود 
اما این مس��اله از جمله مواردی شناخته شد که به 
راهکار مناسبی نمی رسید. کارشناسان باور داشتند 
وضع عوارض صادراتی در همه جای دنیا مورد توجه 
سیاستگذاران است و راه حلی نیست که بگوییم صرفا 
در ایران استفاده شده اما به شکلی که در کشور ما 
پیاده سازی شده کامال غیرمنطقی و ناعادالنه است. 

به این ترتیب با توجه به اینکه مشکالت بخش 
معدن حل نشده باقی مانده، فعاالن معدنی انتظار 
دارند دولت تا دیر نش��ده به فک��ر این حوزه و حل 

مشکالت آن باشد. 

تجهیزات صنایع معدنی در صف اول آسیب سیالب ها
اگرچه آسیب جدی در بخش معدن قابل مشاهده نیست اما آنچه که در حوادثی 
چون سیل در بخش معادن آسیب می بینند صنایع معدنی هستند که در کنار معادن 
ایجاد می شوند و باید برای آنها هم فکری کرد تا از تکرار آسیب آن جلوگیری شود . 
دبیرکل انجمن سنگ آهن ایران با بیان این مطلب گفت: به نظر می رسد طراحی 
جانمایی تجهیزات بر اساس توپوگرافی منطقه می تواند در این امر کمک مهمی باشد. 
سعید عسگرزاده با اشاره به سیل اخیر در مناطق مرکزی و جنوبی کشور و آسیب به 
معادن و تجهیزات معدنی افزود: نهادها و وزارتخانه ها باید تالش کنند قبل از وقوع  
حادثه  و یا بحران در پی حل بحران و یا آسیب کمتر آن باشند تا ضمن کاهش 
آسیب های جدی ، از بروز چنین حوادثی جلوگیری شود. وی با بیان اینکه حوادثی 

چون سیل و زلزله و طوفان به طور متوسط  هر سال 
یا دو سال یکبار اتفاق می افتد، ادامه داد: باید دولت و 
سازمان های مسوول در هنگام وقوع سیل و تشکیل 
سیالب ها همانند سیالب اخیر راهکاری اساسی برای 
هدایت جریان آب های سطحی داشته باشند تا مانع از 
آسیب های جدی یا کاهش آنها شوند. این فعال معدنی 
شدت سیالب اخیر را در مناطق و استان های غربی 
و جنوبی کشور ذکر و تصریح کرد: بخش اعظم این  

آسیب ها به شکل شدیدتر در استان های کهگیلویه وبویراحمد ، چهارمحال وبختیاری ، 
غرب کرمان، یزد ، سیستان و بلوچستان ، خوزستان ، استان فارس و غرب اصفهان بود و 
بقیه مناطق هم بعضا از این حادثه آسیب دیدند. عسکرزاده معادن متروک را محافظ 

و مانعی برای خسارت بیشتر به محیط زیست دانست و 
گفت: معادن متروک همیشه جزو مناطقی بوده اند که 
در کنترل سیالب ها به حوادث جوی کمک کرده اند 
و به همین علت در بسیاری از مناطق تصمیم بر آن 
شده که معادن متروک به همان شکل باقی بمانند تا  
تندی جریان سیالب ها را بگیرند و به عنوان سدبند و 
مانع عمل کنند. وی افزود: معادن در تمامی حوادث 
طبیعی نه فقط در سیل بلکه در زلزله و دیگر حوادث 
غیرمترقبه همیشه کمک کار سامانه های امدادی بوده اند و با در اختیار گذاشتن 
ماشین آالت معدنی  خود به نیروهای امدادی ، توانسته اند ضمن کمک به نیروهای 

امدادی مانع از آسیب های جدی شوند.

ش 
چال

بين الملل

دیدگاه

 � دول��ت س��يزدهم چ��ه دس��تاوردی در ح��وزه مع��دن
 داشته است؟ 

دکتر احمد مشکانی-  حال که یک سال از 
آغاز به کار دولت سيزدهم می گذرد، بهترین 
زمان برای آن است که ببينيم دولت ریيسی 
در یک سال گذشته چه دستاوردی در حوزه 
معدن داشته است. آنچه به وضوح مشخص 
است، دولت فعلی در برنامه های انتخاباتی خود 
نيز توجه چندانی به بخش معدن نداشت و در نهایت مدیرانی در 
بخش معدن از سوی ریيس جمهور به کار گرفته شدند که تجربه 
کافی برای اصالح، هدایت و رونق بيشتر این بخش را نداشتند. 
این در حالی است که همواره معدن به عنوان جایگزینی برای 
نفت از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکيد قرار گرفته است.

واقعيت این است که در بخش معدن دائما دستخوش تغييرات 
هستيم که هر کدام زیان های زیادی به بخش های مختلف معدنی 
وارد کرده است، در ادامه به  برخی از چالش های به وجود آمده 

در  این دولت به طور مختصر اشاره می کنم:
1- افزای��ش حقوق دولتی در زمانی که هم تورم افزایش 

داشته و هم کشور در شرایط سخت تحریم قرار دارد.
2- افزایش تعرفه صادراتی از سوی وزارت صمت که البته 
بعد از  پی بردن دولتمردان به این اشتباه و شکایت معدنکاران 
به حالت قبلی برگشت اما  به نظر اینجانب باید در ارتباط با مواد 

غيرخام برداشته شود.
3- بس��ته شدن سامانه  کاداس��تر به مدت چند ماه، عدم 
یکسان بودن  ثبت محدوده های معدنی در آزادسازی به دليل 
اینترنت��ی بودن، افزایش امتياز فنی و مالی برای ش��رکت در 

مزایده ها.
4- عدم ورود ماشين آالت معدنی نو و بدون عوارض و تحميل 
زیان زیاد به معدنکاران به بهانه توليد داخل و اینکه سود این 

اقدامات به برخی خودروسازان برسد.
5- دستورالعمل های خلق الساعه و  بدون مذاکره با بخش 
خصوص��ی و صاحب نظران معدنی که البته این چالش در همه 

دولت ها وجود داشته است.
6- سخنرانی های پوپوليستی دولتمردان در بخش معدن که 
برای معدنکاران دردسرهای جدید ایجاد کرده و باعث افزایش 

معارضين محلی و درخواست های آنها شده است.
7- ع��دم اجرای قانون در ارتباط با معارضين محلی تا جایی 
که معارضين با تهدیدات و حتی به قتل رس��اندن معدنکاران 

پيش رفتند.
8- نبود حمایت از معدنکاران به عنوان یک توليد کننده و 
مشکالت عدیده در ارتباط به منابع طبيعی، محيط زیست، انرژی 

اتمی، ميراث فرهنگی، راه و ترابری، نيروهای مسلح و غيره.
9- عدم توجه به سخنان رهبری که در ارتباط با اینکه معدن 

بهترین جایگزین برای درآمدهای نفتی است.
همه موارد باال به انضمام موارد دیگر باعث شده معادن کوچک 
تا متوسط دچار بحران شوند. از سوی دیگر  کاهش قيمت فلزات، 
تورم، افزایش حقوق، افزایش هزینه و ارز نيمایی باعث تشدید 
این بحران شده است. بنابراین از دولت این درخواست وجود 
دارد که به بخش معدن به خصوص معادن  کوچک تا متوس��ط 
توجه خاص داش��ته باش��د و حقوق دولتی را به شدت کاهش 
دهد. همچنين جلوی فعاليت های غيرقابل پيش بينی معارضين 
محلی را با توجه به قانون بگيرند و واردات ماشين آالت معدنی 
را آزاد کنند، چرا که این موضوعات باعث پایداری معادن خواهد 
شد و نه تنها کاهش سرمایه گذاری در این حوزه و عدم تعدیل 
نيروی انسانی رخ نخواهد داد  بلکه توجه به این بخش  باعث 
رونق اقتصادی خواهد شد. به اميد ایرانی بهتر و ثروتمند با 

عدالت اجتماعی. 
عضو هيات مدیره انجمن مس ایران

کارشناسان عملکرد یک ساله دولت  در بخش معدن را ارزیابی کردند

اوضاع معدن و صنایع معدنی بدتر شد
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گروه مسکن- بازارهای موازی مسکن در 
حال حاضر در شرایط رکود به سر می برند. با این 
وجود شاهد افزایش ۱۵ درصدی نرخ ها در بازار 
مسکن طی دو ماه گذشته بوده ایم؛ موضوعی که 

آمار رسمی به صراحت آن را بیان می کند.
طبق آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی 
در تیرماه سال ۱۴۰۱، متوسط قیمت یک متر 
مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران ۴۱ میلیون 
و ۷۰۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه 
مشابه سال قبل به ترتیب افزایش ۵/۸ و ۳۸/۸ 

درصدی نشان می دهد.
این در حالی اس��ت که طبق آمار مرکز آمار 
ایران در تیرماه سال ۱۴۰۱ متوسط وزنی قیمت 
آپارتمان های مس��کونی فروش رفته در مناطق 
۲۲گانه شهر تهران به ۴۴ میلیون و ۸۴۰ هزار 
تومان رس��یده است. در این ماه منطقه یک با 
متوسط قیمت ۸۴ میلیون و ۵۲۲ هزار تومان 
بیش��ترین و منطقه ۱۷ با متوسط قیمت ۲۲ 
میلیون و ۸۹۰ هزار تومان کمترین قیمت را در 
بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به خود اختصاص 
داده ان��د. البته الزم به ذکر اس��ت که میانگین 
حسابی تیرماه ۱۴۰۱ طبق آمار مرکز آمار ایران 

۴۲ میلیون و ۸۷۹ هزار تومان است.
همان ط��ور ک��ه از آمارهای منتشر ش��ده 
مشخص اس��ت، بازار مسکن در یکی، دو ماه 
گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. 

ای��ن موضوع در حالی اتفاق افتاده که س��ایر 
بازارهای موازی، در روزهایی که ظاهرا دولت 
سیزدهم سیاست های انقباضی در دستور کار 
قرار داده اس��ت، ش��رایط رکودی و سردی را 

تجربه می کنند.
فقدان نظارت بر بانک های خصوصی  � 

کارشناس اقتصادی در خصوص دالیل رشد 
بازار مسکن در ماه های اخیر، گفت: »سیاست های 
اقتصادی که ما در دولت جدید شاهد آن بودیم، 
برخالف گفته هایی که از دولتمردان ش��نیده 
می شود در جهت بهبود وضعیت اقتصادی موجود 
نیست. انتظاراتی که از دولت سیزدهم می رود با 
توجه به شرایط اقتصادی کشور انتظارات بسیار 

ویژه تری بود.
علی سعدوندی افزود: وقتی بودجه ما همچنان 
انبساطی است، وقتی ما همچنان شاهد کسری 
بودجه، افزایش روزافزون نقدینگی، عدم کاهش 
نرخ رشد پایه پولی و از این دست مشکالت در 
اقتصاد کشور هستیم چطور باید انتظار کاهش 
قیمت یا حداقل کاهش در رشد قیمت ها را در 

بازاری مثل بازار مسکن داشته باشیم؟«
او خاطرنشان کرد:  عالوه بر همه این موارد، 
وقتی بازار ارز به طور دستوری کنترل می شود 
و تحت تاثیر عواملی خارج از سازوکار بازار قرار 
می گیرد، تصمیمات خلق الساعه و منسوخ در بازار 
طال اجرایی می شود مانند تعطیل کردن معامالت 
فردایی بازار طال و از همه اینها مهم تر وقتی چنین 

اتفاقاتی در بازار سرمایه رقم می خورد که در نوبه 
خودش بی سابقه و منحصربه فرد است، به طوری 
که سهامداران خرد به کلی اعتمادشان را نسبت 
به این بازار از دس��ت می دهند و روزانه ش��اهد 
خروج میلیاردها تومان از بازار سرمایه هستیم، 
مشخص اس��ت که این پول ها به بازار مسکن 
می گریزند و سبب افزایش تورم در بازار مسکن 
می شوند، اساسا اگر اتفاقی غیر از این روند رخ 

بدهد باید شک کرد.
او اف��زود: به تمامی موارد باال عدم نظارت بر 
بانک های خصوصی را هم اضافه کنید، البته به 
اعتقاد من نظارت درستی در خصوص بانک های 
دولتی هم وجود ن��دارد، همان طور که نظارت 
درس��تی در بورس و سایر ارکان های اقتصادی 
وجود ندارد. اساسا با ادامه این روند، چشم انداز 

بازار مسکن متاسفانه همچنان صعودی است.
بر هم خ�وردن تعادل می�ان عرضه و  � 

تقاضا
پژوهشگر اقتصادی در خصوص دالیل تورم 
کم سابقه تیرماه مسکن به تسنیم گفت: »وقتی 
چشم انداز عرضه در بازار مسکن نامطلوب است و 
تحرک قابل توجهی در این خصوص رخ نمی دهد 
طبیعتا افزایش قیمت مسکن امری بدیهی به 

حساب می آید.
مجید شاکری افزود: شاید همین امر است 
که روند تغییرات قیمت بازار مسکن را کمی از 
تورم جدا کرده است، ما در شهری مثل تهران 

به طور طبیعی، یعنی بر اساس تقاضای طبیعی 
که در بازار شکل می گیرد اعم از ازدواج و طالق 
و مابقی دالیل که محل بحث ما نیست، حدودا 
به سالی ۱۵۰ هزار واحد مسکونی به طور قطعی 
نیاز داریم در حالی که حداقل در ۳ سال گذشته 
ساخت وساز مسکن از ۳۵ هزار واحد در طول یک 

سال باالتر نرفته است.«
او افزود: در چنین صورتی که عرضه نمی تواند 
پاسخگوی تقاضا باشد طبیعی است که ما شاهد 
رش��د قیمت در حوزه مسکن باشیم. ذکر این 
نکت��ه هم در اینجا الزم اس��ت که اساس��ا نوع 
تعیین قیمت متوس��ط در بافت های اصلی در 
شهر تهران تعیین کننده قیمت مسکن در سطح 
کش��ور هستند و در واقع نوعی پیشران قیمت 
مسکن در کشور به حساب می آیند. متاسفانه در 
۵ سال گذشته فاصله جدی بین عرضه و تقاضای 
مس��کن در کشور به وجود آمده است که امروز 

شاهد اثرات این موضوع هستیم.
ساخت و ساز در حاشیه شهرها کمکی  � 
به کنترل قیمت در داخل شهرها نمی کند

شاکری در ادامه گفت: »یک سری تصمیمات 
در حوزه مس��کن گرفته می شود یا در گذشته 
گرفته شده اس��ت که شاید تصمیمات خوبی 
باش��ند اما قطعا این تصمیمات کافی نیستند. 
مثال طرح هایی نظیر مالیات بر خانه های خالی 
یا حد بس��تن برای رشد اجاره ها و از این دست 
اقدامات که شاید اقدامات خوبی به حساب بیایند 

اما به احتمال زیاد نمی توانند در مقابل رش��د 
قیمت مسکن مقاومت کنند. اینها ابزارهایی در 
دست سیاس��تگذار هستند که شاید به عنوان 
مسکن های موقت عمل کنند و باید بدانیم که 

درمان اصلی نیستند.
او در ادامه خاطرنشان کرد: بحث دیگری که 
مطرح می شود این است که برخی می گویند، 
مسکن باید از حالت کاالی سرمایه ای خارج 
ش��ود که مش��خصا این ح��رف خیلی دقیق 
نیس��ت چراکه در آن ص��ورت موتور محرک 
سازندگان مسکن خاموش می شود و ساخت 
مس��کن که نیاز آن به شدت در کشور حس 
می شود، دیگر توجیه اقتصادی ندارد و طبیعتا 
خود این موضوع سبب افزایش مجدد قیمت 

مسکن می شود.
ش��اکری گف��ت: ب��ه نظر می رس��د عرضه 
بافت شهری مسکونی مناسب بتواند پیشنهاد 
راهگش��ایی برای وضعیت فعلی مسکن باشد. 
نیاز به مس��کن در درون شهرها بسیار است و 
طرح هایی که ساخت وس��از مسکن در اطراف 
شهر ها را دربرمی گیرند احتماال خیلی نمی توانند 
س��بب کنترل قیمت مسکن در داخل شهرها 
شوند. عرضه بافت مس��کونی شهری در قالب 
ساخت وس��از خانه های قدیمی ت��ر به صورت 
تجمیع��ی و مجتمع س��ازی احتم��اال یکی از 
راهکارهای مقابل سیاستگذار برای کنترل قیمت 

مسکن در شهرها است.«

سال نوزدهم    چهارشنبه  12 مرداد  1401    شماره  5066

رییس کمیسیون عمران مجلس:
هیچکسازقیمتنهاییواحدهاینهضتملیخبرندارد

ایلنا- رییس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: توجه داشته باشیم 
قرار نیس��ت دولت خانه بس��ازد، دولت باید نقش راهبری داشته باشد. دولت 
در این پروژه پیمانکار نیست و باید زمین و تسهیالت را فراهم کند و مصالح 
ساختمانی را با قیمت مناسب در اختیار مردم بگذارد و از سازندگان حمایت 
کند تا انبوه سازان وارد خانه سازی در این پروژه شوند. اما در حال حاضر دولت 
خودش در نقش پیمانکار وارد شده و این اقدام تخلف است چراکه باعث می شود 

سرعت و کیفیت کار کاهش پیدا کند.
محمدرضا رضایی کوچی با انتقاد از نحوه قیمت گذاری واحد های نهضت ملی 
مس��کن از سوی دولت اظهار داشت: در حالی که بسیاری از متقاضیان آورده 
اولیه ۴۰ میلیون تومانی را واریز کرده اند و قرارداد ساخت با هزینه هر متر ۵/۵ 
میلیون تومان منعقد شده اما امروز هزینه تمام شده ساخت هر متر خانه حداقل 

به ۸ میلیون تومان رسیده  است.
او با بیان اینکه در حال حاضر هیچ کس از قیمت نهایی و انتهای قیمت گذاری 
واحد های نهضت ملی مسکن خبر ندارد، گفت: دولت با پیمانکاران در مقطعی با 
قیمت ساخت ۵/۵ میلیون تومان توافق و قرارداد منعقد کرده اما به طور قطع با 
توجه به نرخ تورم امروز امکان ساخت و پایان پروژه با قیمت ۵/۵ میلیون تومان 
وجود ندارد. ادامه کار با این قیمت ها باعث می شود پیمانکاران کیفیت واحدها 

را به شدت کاهش دهند که منجر به ایجاد مشکالتی خواهد شد.
رییس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: موضوع قابل تامل این است 
که هیچ قیمت مقطوعی از این واحدها به مردم اعالم نشده و کسی نمی داند 
در پایان قیمت واحد ۱۰۰ متری چه قیمتی خواهد داشت. تنها چیزی که به 
متقاضیان اعالم ش��ده این است که فعال در مرحله اول ۴۰ میلیون تومان به 

عنوان آورده اولیه واریز کنند تا ببینند بعدها چه پیش می آید.
رضایی کوچی ادامه داد: متاسفانه روند ساخت و تحویل پروژه نهضت ملی 
مسکن مبهم است و آینده روشنی ندارد و اگر این روند ادامه پیدا کند دچار 
مشکل می شویم. او با اشاره به موضوع تامین مالی این پروژه با تهاتر نفت گفت: 

خبری از این پیشنهاد و پیگیری آن نیست و اساسا چیزی از آن درنمی آید.
رضایی کوچی افزود: توجه داشته باشیم قرار نیست دولت خانه بسازد، دولت 
باید نقش راهبری داشته باشد. دولت در این پروژه پیمانکار نیست و باید زمین 
و تسهیالت را فراهم کند و مصالح ساختمانی را با قیمت مناسب در اختیار مردم 
بگذارد و سازندگان حمایت کند تا انبوه سازان وارد خانه سازی در این پروژه شوند. 
اما در حال حاضر دولت خودش در نقش پیمانکار وارد شده و این اقدام تخلف 

است چراکه باعث می شود سرعت و کیفیت کار کاهش پیدا کند.
رییس کمیسیون عمران درباره گزارش پیشرفت از طرح نهضت ملی مسکن 
که وزیر راه وشهرسازی در مجلس ارائه داده، اظهار داشت: طبق گزارش ارائه شده، 
تا به امروز توانسته اند به اندازه ۲ میلیون واحد مسکونی زمین تامین کنند که این 
اقدام قابل دفاعی است اما دولت باید به فکر ایجاد زیرساخت ها باشد که برای 
این اقدامات تنها منابع مالی آن همان آورده ۴۰ میلیون تومانی مردم است که 
به عبارت دیگر به اندازه ۵ تا ۶ متر واحدها پول جمع آوری شده است. از آنجایی 
که مخاطب این طرح اقشار کم درآمد هستند برای تامین مالی به متقاضیان هم 

نمی توانند فشاری وارد کنند.
رضایی کوچی با بیان اینکه رییس جمهوری باید بر این اقدام متمرکز شود، 
گفت: ساخت ۴ میلیون مسکن در سال یکی از مهم ترین تعهدات رییس جمهوری 
بوده و اگر تا چندماه دیگر ش��اهد پیش��رفت قابل قبولی در این پروژه نباشیم 

صدای منتقدان درمی آید.

رییس کمیسیون عمران با بیان اینکه هماهنگی بین دستگاه ها برای ساخت 
این پروژه وجود ندارد، افزود: متاسفانه بسیاری از وزرا فهم درستی از اهمیت 
مسکن در کشور ندارند و نیاز آن را حس نکردند و این شرایط باعث شده قانون 
جهش تولید مسکن هم دچار مشکل شود. در شرایطی که تولید مسکن افزایش 
نیافته و خانه های خالی برای اخذ مالیات شناسایی نشدند، طبیعی است که 

قیمت های معامالت مسکن و اجاره باال برود. 
او گفت: در این شرایط از تعیین سقف برای نرخ اجاره حمایت می کنم چراکه 
راهی نداریم. البته در این بین عده ای نسبت به تعیین سقف ۲۵ درصدی معترض 
و مدعی هستند که در شرایط تورم ۵۰ درصدی، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره 
کفاف نمی دهد اما باید این را هم در نظر بگیریم که حقوق کارمندان هم فقط ۱۰ 

درصد افزایش یافته است و مردم دیگر توان پرداخت اجاره را ندارند.
او با بیان اینکه اساسا تامین مسکن جزو وظایف حاکمیت است، گفت: هر 
چند تعیین س��قف اجاره تصمیم درستی است اما ضمانت اجرایی آن بسیار 
اهمیت دارد و قضات باید ملزم شوند که این مصوبات را به اجرا برسانند. البته 
ش��ورای حل اختالف هم اعالم کرده که از این مصوبات به نفع مس��تأجران 

حمایت خواهد کرد.
رضایی کوچی تاکید کرد: در نهایت راهکار اصلی همان تولید مسکن است 
اما وزیر راه وشهرس��ازی هم می گوید پولی برای ساخت مسکن ندارد و تامین 
منابع مالی ُکند پیش می رود که درست است. وقتی موضوع را در دولت پیگیری 
می کنیم هر مسوولی بهانه ای می آورد. معتقدم رییس جمهوری باید در شورای 
عالی مسکن که هر دو ماه یک بار تشکیل شود حضور پیدا کند و در این شورا 

مشکل راحل کنند.

خبر

»جهانصنعت«ازعللبروزالتهابدربازارمسکنگزارشمیدهد

از جوالن دالالن تا بدهکاری بانک ها

گزارش نمایندگان »جهان صنعت« از سراسر کشور

اصفهان

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان:
چهارمینخطاتوبوستندروبهطول۱۸کیلومترآمادهبهرهبرداریاست

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: خط اتوبوس تندرو از سه راه درچه در غرب اصفهان تا 
پایانه جی در شرق، به طول ۱۸ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان در آستانه بهره برداری است.

حسین حق شناس با اعالم این خبر گفت: مسیر چهارمین خط بی.آر.تی از سه راه درچه در غرب اصفهان تا 
پایانه جی در شرق به طول ۱۸ کیلومتر و اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان در آستانه بهره برداری است.

او افزود: این خط از پایانه جی آغاز ش��ده و از خیابان های هش��ت بهش��ت شرقی، هشت بهشت غربی، 
فرشادی، بلوار هشت بهشت، میدان امام حسین، شمس آبادی، شیخ بهایی و آتشگاه عبور می کند و به سه 

راه درچه می رسد.
حق شناس از خرید ۲۵ دستگاه اتوبوس برای این خط با حمایت دولت از طریق انتشار اوراق مشارکت 
خبر داده و تاکید کرد: تبادل مسافر با خطوط یک، دو و سه اتوبوس تندرو،  تبادل مسافر با خط یک مترو و 

تبادل مسافر با خطوط پرمسافر شمالی- جنوبی از مزایای این خط است.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان ادامه داد: با راه اندازی این خط،  اتصال شمال، جنوب، شرق، 
غرب و مرکز شهر اصفهان به یکدیگر انجام می شود و ارتباط مسافران درون استانی و برون شهری به مرکز 

شهر توسط خط تندرو و رونق پایانه مسافربری جی را فراهم می کند.
به گفته حق شناس، توسعه حمل ونقل ترکیبی و استفاده از ظرفیت موجود جهت خدمات دهی بهتر به 

مسافران و رانندگان از دیگر ویژگی های چهارمین خط بی.آر.تی اصفهان است.

ایالم

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم:
پرداخت3۰۴میلیاردریالارزشافزودهبهحسابامورمالیاتیایالم

فاطمه نیکوند- مدیرعامل ش��رکت پاالیش گاز ایالم از پرداخت ۳۰۴ 
میلی��ارد و ۹۸۲ میلیون ریال مالیات بر ارزش افزوده فروش محصوالت بابت 
س��ال ۱۴۰۰ به صورت مستقیم و غیرمستقیم به حساب امور مالیاتی ایالم 
خبر داد. روح اله نوریان با بیان اینکه س��ال مالی ۱۴۰۰ این مبلغ به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم به حساب امور مالیاتی استان ایالم واریز شده است، 
افزود: پرداخت این گونه مالیات ها و ارزش افزوده صرف پروژه های عمرانی در 
سطح استان می شود. وی با بیان اینکه از این مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال به صورت 
مستقیم و ۱۸۵ میلیارد ریال به صورت غیرمستقیم توسط پیمانکاران واریز 

شده است، اظهار داشت: مالیات بر ارزش افزوده فروش محصوالت این واحد صنعتی در سال گذشته نزدیک به ۳۰۵ میلیارد ریال 
بوده که مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال آن به صورت مستقیم به حساب امور مالیاتی واریز و مابقی توسط پیمانکاران ارائه کننده خدمات 
این پاالیشگاه پرداخت شده است. مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه پرداخت این گونه مالیات ها باعث رشد 
پروژه های عمرانی در اقصی نقاط استان می شود، تصریح کرد: شرکت پاالیش گاز ایالم هر ساله با پرداخت مالیات و ارزش افزوده 

به رشد و توسعه استان کمک می کند. 
نوریان با اشاره به اینکه در اجرای ماده ۱۷ قانون مالیات ارزش افزوده، این شرکت هرساله به حساب امور مالیاتی استان واریز 
می کند، گفت: در سه ماهه اول سال جاری نیز مالیات بر ارزش افزوده فروش محصوالت تولیدی این پاالیشگاه ۴۵ میلیارد و ۵۱۸ 
میلیون ریال بوده که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به حساب امورمالیاتی ایالم واریز شده است. نوریان از پرداخت ۳۸ میلیارد 
ریال بابت عوارض آالیندگی این واحد صنعتی در سال گذشته خبر داد و افزود: در سه ماه اول سال جاری نیز ۵ میلیارد ریال 

بابت عوارض آالیندگی به حساب سازمان امور مالیاتی استان واریز شده است.

سرپرست شرکت گاز استان ایالم خبر داد
جذب۲هزارمشترکجدیددرنقاطمختلفشهریوروستایی

فاطمه نیکوند- سرپرس��ت ش��رکت گاز استان ایالم با اشاره به اینکه در سه ماهه سال جاری دو هزار و ۱۶۰ 
اش��تراک پذیری جدید در نقاط مختلف ش��هری و روس��تایی این استان انجام شده اس��ت، گفت: این مجموعه با 
برنامه ریزی مدون و اهتمام هرچه بیش��تر در خدمات رس��انی مطلوب و مس��تمر به ذی نفعان در تمامی حوزه های 
اجرایی اعم از اجرای ش��بکه ، نصب انش��عاب، پذیرش مشترک جدید و انعقاد قرارداد گازرسانی به صنایع، فراتر از 

تعهدات خود انجام داده است.
محمود کشاورز با بیان اینکه تاکنون ۱۱۹ هزارو ۵۸۸ انشعاب علمک نصب شده است، افزود: شرکت گاز استان در 
راستای تحقق اهداف کیفی و کمی سال جاری اقدامات قابل توجهی در حوزه های مختلف گازرسانی انجام داده و تاکنون 

۵ هزارو ۴۲۴ کیلومتر خطوط انتقال، تغذیه و شبکه توزیع در مناطق مختلف استان اجرا کرده است.
او با بیان اینکه این شرکت ضمن تحقق تمامی تعهدات گازرسانی، نقش مهمی در توسعه هرچه بیشتر در اقصی نقاط 
استان ایفا کرده است، اظهار داشت: در راستای گازرسانی به شهر ها و روستا های استان در سه ماهه سال  جاری تاکنون 
۸۰ کیلومتر شبکه توزیع اجرا و در این مدت برای گازرسانی به صنایع، محور های صنعتی و CNG ها، هزار و ۶۰۰ متر 

شبکه توزیع و ۲ هزار متر شبکه تغذیه انجام شده است.
سرپرست شرکت گاز استان به وضعیت مطلوب خدمات گازرسانی در نقاط مختلف شهری و روستایی استان اشاره 
و تصریح کرد: به رغم مشکالت و چالش های پیش رو اعم از محدودیت منابع مالی، افزایش هزینه های کاال هیچ خللی در 

روند اجرای پروژه های گازرسانی در این استان وجود نداشته است.
کشاورز با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۹۹۰ انشعاب علمک در مناطق شهری و روستایی استان نصب 
شده است، خاطرنشان کرد: در سه ماهه نخست سال جاری برای گازرسانی به مناطق روستایی استان ۷۰ کیلومتر شبکه 

توزیع انجام شده است.
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مقایسه اشتباه معاون رییس جمهور
کش��ور ایران با مس��احتی حدود ۱۶۳۵۰۰۰ متر مربع 
نوزدهمین کش��ور پهناور جهان اس��ت و آلمان با مساحتی 
حدود ۳۵۷۰۰۰ مترمربع در جایگاه شصت و سوم قرار دارد.  
از سوی دیگر آلمان از نظر جمعیتی با جمعیتی ۸۳ میلیونی 
در جایگاه نوزدهم و ایران با ۸۵ میلیون جمعیت در جایگاه 
هفدهم قرار دارد. مساحت و جمعیت را مقایسه کردم تا بدانیم 
در مورد چه وسعت و چه جمعیتی صحبت می کنیم. آلمان 
حدود یک چهارم کشورمان وسعت دارد و جمعیتی نزدیک 

به کشور ما را در خود جای داده است.
بر خالف اظهارنظر جناب دکتر لطیفی آلمان ۵ فرودگاه 
نداشته و ۶۶ فرودگاه دارد که در ۳۴ فرودگاه آن پرواز برنامه ای 
روزانه انجام می ش��ود. اجازه بدهید قبول کنیم که آلمان ۵ 
فرودگاه دارد و با هم نگاهی به آمار این فرودگاه ها و مقایسه 

آن با فرودگاه های کشور بیندازیم.
در س��ال ۲۰۱۸ )دلیل انتخاب این بازه زمانی اجرایی 
ش��دن برجام و عدم وجود کووید بوده( آمار انتقال مسافر 
در تمام فرودگاه های کشور که پیش تر به تعداد آنها اشاره 
کردیم به عددی حدود ۴۹ میلیون و پانصدهزار مس��افر 

می رس��د که این آمار ش��امل تمامی مس��افران داخلی و 
خارجی است. در مقابل فرودگاه فرانکفورت به تنهایی در 
همان سال ۶۰ میلیون مسافر و حدود ۵۰۰ هزار پرواز را 
میزبانی کرده اس��ت. فرودگاه مونیخ با ۴۰ میلیون مسافر 
و ۲۷۰ مقصد جهانی و داخلی و میزبانی ۴۰۰ هزار پرواز 
س��یزدهمین فرودگاه بزرگ جه��ان و چهارمین فرودگاه 
بزرگ اروپا لقب گرفته است. فرودگاه برلین با ۲۲ میلیون 
مسافر و حدود ۲۰۰ هزار پرواز ساالنه از دیگر فرودگاه های 
آلمان است. فرودگاه دوسلدولف آلمان با سرویس دهی به 
۲۳ میلیون مسافر و ۲۳۷ هزار پرواز از دیگر فرودگاه های 

آلمان است. 
جن��اب آقای دکتر لطیفی مالحظه می فرمایید که فقط 
یک فرودگاه آلمان به اندازه تمام سیس��تم هوانوردی کشور 
ما فعالیت داشته است. هدف شما از این مقایسه مضحک و 

نادرست چه بوده؟
آیا مطلع هس��تید که تمام فرودگاه های کشور زیان ده 
هس��تند و فق��ط ی��ک ف��رودگاه از نظر اقتص��ادی قابل 
بهره برداری است. رییس وقت سازمان هواپیمایی کشوری 
آق��ای عابدزاده در آذرم��اه ۱۳۹۵ اعالم کردند ۹۰ درصد 

فرودگاه های کشور ضررده هستند و تنها ۵ فرودگاه ضرر 
نمی دهند. ایشان در ادامه اشاره کرده اند که فقط فرودگاه 
مهرآباد، امام، مش��هد، ش��یراز، اصفه��ان و تبریز قادر به 
تامین هزینه های خود هس��تند؛ نه اینکه س��ودده باشند 

فقط ضرر نمی دهند.
در هجده��م بهمن ماه همان س��ال آق��ای رحمت اله 
مه آب��ادی اعالم کرد تم��ام فرودگاه های کش��ور زیان ده 
هس��تند. مقایس��ه فرودگاه های کش��ور در حالی توسط 
آق��ای دکتر لطیفی معاون محت��رم رییس جمهور رییس 
سازمان استخدامی و اداری کشور انجام می شود که تمام 
فرودگاه های کشور با سیستم ILS CAT I کار می کنند 
و فقط دو فرودگاه سیستم کمک ناوبری CATII را نصب 
دارند و این سیستم در همان فرودگاه ها نیز عملیاتی نیست. 
این در حالی است که سیستم کمک ناوبری روز جهان در 
حال عبور از CAT III است. جناب آقای دکتر در همین 
مجاورت، فرودگاه َحَمد قطر ۴۰ میلیون مس��افر و حدود 
۲۳۵ هزار پرواز را پذیرایی کرده اس��ت. فرودگاه دبی ۷۵ 
میلیون مس��افر و حدود ۴۰۰ هزار پرواز را سرویس دهی 
کرده و فقط فرودگاه آتاتورک استانبول ۵۸ میلیون مسافر 

را پذیرش کرده اس��ت. کاش دکتر لطیفی به جای ورود 
به موضوع مقایس��ه فرودگاه های ایران و آلمان با توجه به 
وظیفه س��ازمان تحت مدیریت خود یعنی سازمان اداری 
و اس��تخدامی کش��ور به کمبودها و مشکالت نخبگان و 
متخصصان شاغل در حوزه هوانوردی رسیدگی می کردند، 
وضعی��ت اس��فبار دس��تمزدهای پرداختی در سیس��تم 
هوانوردی را با آلمان یا حتی کشورهای حوزه خلیج فارس یا 
حتی ترکیه مقایسه می کرد و گزارشی به مسووالن می داند. 
به جای مقایسه فرودگاه های ایران با آلمان و نتیجه گیری 
آنچنانی که سبب انتشار بوی تعفن زخمی که سال هاست 
هوانوردی کش��ور با خود همراه دارد می شود، شاید بهتر 
باش��د دستور بفرمایید وضعیت معیشت کارکنان صنعت 
هوانوردی بررسی شود، شاید صنعت هوانوردی هنوز برای 
تامین نیروی آتش نش��ان و امداد و نجات در فرودگاه های 
کشور دچار مشکل باشد و حتی کارکنان ساعتی در این 

بخش مهم به کار گرفته شده باشند. 
امیدوارم این اعداد همان اندازه که برای اهالی هوانوردی 

دردآور و پرمعنی است برای شما هم مفهوم داشته باشد. 
* کارشناس ایمنی هوانوردی

ادامه نگاه
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وزیر اقتصاد ابالغ کرد
فروشاموالمازاددولتیدربورسکاال

»جهان صنعت«- وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه ای نحوه اجرای جزء ۱ 
بند ب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را ابالغ کرد که براساس این 
تبصره قانونی، فروش اموال مازاد دولتی از طریق بورس کاال و سامانه ستاد انجام 
می شود. در نامه احسان خاندوزی و براساس این تبصره قانونی به روسای دستگاه های 
اجرایی ملی اجازه داده شده، اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دولتی )به 
استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی( را پس از تایید 
کارگروه ملی واگذاری اموال از طریق حراج عمومی در بورس کاال یا مزایده عمومی 
در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب 

خزانه داری کل کشور واریز کند.
 

عرضههایگازیدربورسانرژی
»جهان صنعت«- بورس انرژی ایران روز گذش��ته میزبان عرضه ۶۸ هزار و 
۲۱۸ ت��ن ان��واع فرآورده های هیدروکربوری بود. در این روز ۲۰ هزار تن گاز مایع 
شرکت ملی گاز ایران و ۵ هزار تن میعانات گازی مجتمع گازی پارس جنوبی در 
تابلوی فروش صادراتی قرار گرفتند. روز گذشته فرآورده های »MTBE«، »برش 
سنگین« و »گاز مایع« صنعتی پتروشیمی بندر امام، »اکسیژن مایع« و »نیتروژن 
مایع« ش��رکت فجر انرژی خلیج فارس، »آیزوریسایکل« پاالیش نفت اصفهان، 
»آیزوریس��ایکل« و »آیزوفید« پاالیش نفت تبریز، »پنتان پالس« پتروشیمی 
بوشهر، »رافینیت«، »ریفورمیت«، »گاز مایع« و »هیدروکربن سنگین« پتروشیمی 
بوعلی سینا، »سی اس او« پاالیش نفت شازند، »نفتا« پاالیش نفت آبادان، »نفتای 
سنگین« پاالیش نفت تهران و »نیتروژن مایع« شرکت صنایع طبی آرکاشیمی 
سورنا در رینگ داخلی عرضه شدند. در رینگ بین الملل نیز فرآورده های »برش 
سنگین« پتروشیمی بندر امام، »برش هیدروکربن های ۵ کربنه و باالتر« پتروشیمی 
تبریز، »حالل ۴۰۲« پاالیش نفت اصفهان، »رافینیت«، »ریفورمیت« و »هیدروکربن 
سنگین« پتروشیمی بوعلی سینا، »گاز مایع« مجتمع گاز پارس جنوبی )شرکت ملی 
گاز ایران(، »میعانات گازی« مجتمع گاز پارس جنوبی و »متانول« پتروشیمی فن آوران 
عرضه شد. گفتنی است بورس انرژی ایران روز دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ هم شاهد 
معامله ۱۲ هزار و ۲۹۹ تن انواع فرآورده های هیدروکربوری به ارزش هزار و ۷۷۹ 
میلیارد و ۶۸ میلیون و ۱۳۳ هزار و ۵۰۰ ریال بود. فرآورده های »آیزوریسایکل« 
پاالیش نفت شیراز، »متانول« پتروشیمی شیراز، »برش سنگین«، »پنتان«، »سوخت 
کوره سبک« و »نیتروژن مایع« پتروشیمی تبریز، »برش سنگین« پتروشیمی جم، 
»برش سنگین« شرکت پتروشیمی امیرکبیر، »برش سنگین« شرکت پتروشیمی 
شازند، »حالل ۴۰۲« پاالیش نفت تبریز، »متانول« پتروشیمی زاگرس، »متانول« 
پتروشیمی فن آوران، »متانول« پتروشیمی مرجان، »نفتای سبک« پاالیش نفت 
آبادان و »نیتروژن مایع« پتروشیمی غدیر در رینگ داخلی و »بنزین پیرولیز« 

پتروشیمی شازند در رینگ بین الملل معامله شدند.

»جهان صنع�ت«- بازار س��رمایه این 
روزه��ا در رکودی عمیق فرو رفته و ارزش 
و حجم معامالت آن به شدت کاهش یافته 
اس��ت. در این می��ان از عوامل مختلفی به 
عنوان اهرم های اثرگذار در این وضعیت یاد 
می شود. با این حال اما کارشناسان اقتصادی 
جدا از متغیرهای اقتصادی و سیاسی برخی 
عوامل روانشناسانه را نیز در بروز رکود فعلی 
موثر می دانند. از جمله این عوامل می توان به 
بدبینی عمومی و همچنین هیجانات مثبت 
و منفی معامله گران اش��اره کرد. در همین 
حال گفته می شود اغلب سهامداران هنوز از 
آموزش مناسبی بهره مند نشده و از همین رو 
در بزنگاه ها به طور هیجانی و در پیروی از 
جریان عمومی ب��ازار حرکت می کنند که 
نتیجه آن نزول یا صعود یا درجا زدن بازار 

به صورت یکپارچه است.
بدبینی عمومی � 

درودی��ان  حس��ین 
اقتص��ادی  کارش��ناس 
افت ش��اخص  درب��اره 
ب��ورس گف��ت: عل��ت 
اساس��ی و بنیادین افت 
بدبین  ش��اخص بورس 
ب��ودن عموم مردم نس��بت به بازار س��هام 
است. وی افزود: مردم این بازار را به عنوان 
یک آلترناتی��و جدی به عنوان بهره دارایی 
نمی شناس��ند. این کارشناس اقتصادی در 
ادامه تاکی��د کرد: فعاالن بازار نس��بت به 
نرخ های بهره بس��یار حساسیت دارند و در 
ماه های اخیر ن��رخ بهره بین بانکی افزایش 
پیدا کرد. فعاالن در حوزه بورس این ترس 
را دارن��د که افزایش نرخ بهره بین بانکی بر 
نرخ ه��ای اوراق خزانه یا نرخ های س��پرده 

تاثیر گذارد.
قیمت گذاری دستوری � 

درودی��ان درباره اث��ر قیمت گذاری های 
دس��توری در ب��ازار س��رمایه بی��ان کرد: 
قیمت گذاری ه��ای دس��توری نیز موضوع 
مهمی به حساب می آید و رسیدن چند خبر 
بد در این رابطه تاثیر منفی بر بازار خواهد 
گذاشت. یکی از همین خبر های مربوط به 
قیمت گذاری ها س��بب ش��د بورس کاال به 
حاشیه برده شود و دیگری هم دستورالعمل 
جدی��د برای بوروکراتیک کردن اخذ مجوز 
افزایش قیمت توسط شرکت ها بود که بسیار 

موثر واقع شد.

بی اعتنایی به عامل تورم � 
این کارش��ناس اقتصادی در خصوص 
نقش تورم بر بازار س��هام یادآور شد: تورم 
علی القاعده باید بر بازار سهام تاثیر مثبت 
داشته باشد، زیرا در این وضعیت سود پولی 

شرکت ها افزایش می یابد. 
وی اف��زود: در گزارش س��ه ماهه اول 
ش��رکت ها دی��ده ش��د، بس��یاری از این 
شرکت ها س��ودآوری گزارش کرده بودند، 
البته بح��ث تورم زدایی و ارق��ام واقعی را 
نداریم، زیرا سودآوری شرکت ها هم اسمی 
است و تورم زدایی شده به حساب نمی آید. 
درودیان در ادامه اضافه کرد: تورم کش��ور 
قاعدتا ب��ر قیمت دارایی ها اثر می گذارد و 
با رشد همراه می شود. سهام هم به همین 
شکل است با قیمت تورم ارتباط دارد، زیرا 
قیمت، سهم شرکت هایی است که فروش 
انج��ام می دهند و ت��ورم در واقع با فروش 

آنها به وجود می آید.

اثر قیمت های جهانی � 
وی در رابطه ب��ا تاثیرات جهانی نیز در 
گفت و گو با ایبنا اظهار کرد: تاثیرات جهانی 
هم در افت ش��اخص ب��ورس نقش دارد و 
به طور مش��خص کاهش��ی ک��ه در قیمت 
کامودیتی ه��ا روی داد برهمی��ن اس��اس 
است. اما زمانی که کامودیتی ها با نرخ های 
قابل توجه��ی افزایش پیدا کرد و قیمت آن 
بس��یار باال رفت، بازار تقریبا از آن تبعیت 

نکرد و پیدا بود که خوش بین نیست.
عجول بودن سرمایه گذاران � 

ل��ی  خز حس��ین 
بازار سرمایه  کارشناس 
هم در ریش��ه یابی علل 
رکود ب��ازار س��رمایه و 
متغیرهای موثر بر آن به 
تورم اشاره و اظهار کرد: 
تورم ذاتا یک درایور و یک جاذب برای سهام 
اس��ت. خود تورم برای بازار س��رمایه خوب 

اس��ت. وقتی تورم می آید دارایی شرکت ها، 
فروش ه��ای ریالی آنها از نظر حس��ابداری 
و... رشد می کند. وی افزود: وقتی تورم های 
ب��زرگ داریم بازار با فاصل��ه زمانی ممکن 
اس��ت ۶ ماه، یک سال و دو سال بعد شروع 
به رش��د کند. آن چیزی که ب��ازار را اذیت 
می کن��د، روحیه و روان فعلی بازار اس��ت، 
زی��را تورم های بزرگ در کنار اخبار تحریم، 
رکود و دستکاری که دولت در صنایع انجام 
می ده��د، در کنار فض��ای روحی و عمومی 
جامعه اثرگذار است. اگر فقط خود تورم باشد 
اتفاقا باید بازار سرمایه رشد کند. در دوره های 
گذشته این طور بود که تورم بزرگ خود را 
به بورس منتقل کرده و باعث رشد شاخص 
می شد. خزلی افزود: اگر کسی می تواند دو، 
سه سال صبر کند قطعا می تواند سود کند. 
وی عنوان کرد: ۲۴ سال است که در بورس 
هستم. روز های به مراتب بدتر از این را دیدم. 
همین سهم هایی که در صف فروش هستند 

سه یا ۶ ماه بعد همه در صف خرید هستند. 
کسی که صبر و حوصله دارد و می تواند برای 
۲۰ س��ال آینده درخت بکارد، یعنی همان 
حوصله سرمایه گذاری است. یعنی آرام آرام 
زمانی که همه ترسیدند و صف فروش است 

با تحلیل سهام را می خرد.
موج های هیجانی � 

این کارش��ناس بازار سرمایه در این باره 
ادامه داد: تعداد سرمایه گذاران هوشمند کم 
است که جوگیر نمی شوند. زمانی که همه 
خرید می کنند و هیجان زده شدند، در قیمت 
باالتر س��هم را می خرن��د و با قیمت پایین 
می فروشند. اما در سرمایه گذاری هوشمند 
زمان��ی ک��ه هم��ه ناامید هس��تند و صف 
فروش وجود دارد، با مطالعه و علم س��هام 
را می خرند و در بازه زمانی یک، دو یا س��ه 
سال بازده های فوق العاده باال می گیرند. وی 
افزود: در دوره های گذشته بازده های ۳۰۰، 
۴۰۰ برابری از بازار گرفتند. کسانی بودند 
که در اوج ناامیدی ها در سال ۹۵، ۹۶ خرید 
کردند و در س��ال ۹۸ و ۹۹ بازدهی باالیی 
کسب کردند. این کارشناس بازار سرمایه در 
گفت و گو با بورس نیوز خاطرنشان کرد: االن 
هم زمان این کار است، اما ما حوصله کاشتن 
آرام آرام را نداریم. معموال دکان دار هستیم. 
س��رمایه گذاری دخل و دکان داری نیست. 
سرمایه گذاری حوصله سه ساله، ۵ ساله و 
۱۰ س��اله نیاز دارد. خزلی گفت: ما عموما 
جوگیر هستیم در زمینه سیاست، اقتصاد، 
بهداش��ت و درمان و... جوگیر هستیم، زیرا 
معموال حوصله درازمدت، مطالعه و مشورت 
با متخصصان را نداریم. در زندگی و ازدواج 

هم جوگیرانه عمل می کنیم.
اثر ذهنی نرخ بهره � 

خزل��ی درخص��وص تاثیر ن��رخ بهره بر 
بازار س��رمایه گفت: معموال نرخ های بهره 
وقت��ی در دنیا تغیی��ر می کند بالفاصله در 
ب��ورس ما تاثیر نمی کن��د. اثر ذهنی آن بر 
تحلیلگران در صادرات کاال ها و رابطه ریال 
با آن ارز مربوطه اس��ت. اگر سرمایه گذاران 
خارجی داش��تیم و س��رمایه گذاران ایرانی 
در ب��ورس اروپا و آمری��کا همزمان معامله 
می کردن��د بالفاصله نرخ به��ره روی همه 
شاخص های ما اثر آنی می گذاشت. اما چون 
این رابطه متقاطع نیست معموال اثر ذهنی 
آن روی کاال های صادراتی و ش��رکت های 

صادرات محور است.

کارشناساناقتصادیبررسیکردند

ریشه های رکود بازار سرمایه 
خبر

شرکت شیرینی و شکالت کوروش در نظر دارد سازه فلزی سوله ساخته 
شده نو به وزن 137 تن و 54 تن ورق برش خورده و 43 تن ورق و پروفیل 
نو را مطابق برگ ش��رایط مزایده به فروش برس��اند. متقاضیان می توانند 
از تاریخ 1401/05/12 تا تاریخ 1401/05/22 جهت دریافت اسناد مزایده 
ب��ه آدرس ته��ران، بلوار آفریقا، باالتر از میردام��اد، کوچه آناهیتا، پالک 2، 
طبقه 5 )02188200031( مراجعه و تا پایان وقت اداری روز 1401/05/25 

پیشنهادات خود را در پاکت در بسته تحویل و رسید اخذ نمایند.

آگهی مزایده عمومی

مدتی است که نام مجامع شرکت های 
بورسی با حاشیه و ناآرامی گره خورده است. 
البته این حاشیه تنها برای این دو سال اخیر 
نیست و این فضای رسانه است که اکنون 
ش��رایط این مجامع را بهتر و واقعی تر در 
معرض دید اذهان عمومی قرار داده است. 
اغلب این حاشیه ها به اختالف نظر میان 
س��هامداران خرد و سهامداران عمده )که 
کرس��ی هیات مدی��ره را در اختیار دارند( 
برمی گ��ردد. اختالف نظر و تعارض به این 
معنی که سهامدار عمده در تصمیم گیری 
دخیل است، اما سهامداران خرد با وجود 
تعداد بیشتر، صدایشان به جای نمی رسد.

بهراد موسوی کارشناس بازار سرمایه 
گفت: طی ماه های اخیر در مجامع شاهد 
اتفاقات ناگواری بوده ایم، اما علت این اتفاقات 
چیس��ت؟ به طور کل ناآرامی در مجامع 
دالیل مختلفی دارد. زمانی که سهامداران 
یک س��هم را خریداری و آن را نگهداری 
می کنند، می تواند دو اتفاق رخ دهد؛ اول 
اینکه قیمت سهم در آن محدوده خریداری 
شده بماند و دوم اینکه از آن محدوده ریزش 
داشته باشد. قطعا سهامداری که وارد مجمع 
می ش��ود به دلیل زیان مالی شدید )که 
گاهی برخی سهم ها تا ۹۰ درصد ریزش 
را تجربه می کنند( می خواهد تنها صدایش 
شنیده شود. او می گوید: موضوع بعدی که 
عموما مجامع را با چالش همراه می کند، 
بحث تقسیم سود است که سهامدار انتظار 
دارد سود مناسبی تقسیم شود، اما زمانی 

که این موضوع رقم نمی خورد س��هامدار 
بیش��تر از قبل معترض خواهد بود. مورد 
دیگر که اخیرا باعث تنش در مجامع شده 
نیز به عدم اجازه ورود سهامدار به مجمع 
از سوی ش��رکت ها بازمی گردد که طبق 
قانون، راه ندادن سهامدار به مجمع تخلف 
است، اما برگزاری مجامع هم چارچوب های 

خودش را دارد.
برگزاری مجامع برخط راهی برای  � 

کاهش حواشی
ب��ه گفته این تحلیلگر بازار س��رمایه 
پاس��خگو ب��ودن اعض��ای هیات مدیره 
شرکت ها، ارائه وضعیت و چشم انداز صحیح 
از آینده شرکت، ارائه طرح های توجیهی، 
اطالع رسانی کامل )از زمان برگزاری، مکان 
و شکل آن و...(، حفظ آرامش اعضا و از همه 
مهم تر آماده س��ازی و برگزاری مجامع در 
بستر های برخط ) آنالین( می تواند مانع از 

شکل گیری بسیاری از مشکالت شود.
ل�زوم حمایت از س�هامدار خرد  � 

در مجامع 
مه��دی میرزایی دیگر کارش��ناس 
بازار س��رمایه هم در گفت و گو با باشگاه 
خبرنگاران ج��وان عنوان کرد: وضعیت 
حواشی مجامع مربوط به این چند ماه 
اخیر نبوده، بلکه س��الیان متمادی این 
حالت وج��ود دارد، ام��ا این چند وقت 
به س��بب توس��عه رس��انه های مجازی 
بیش��تر دیده شده اس��ت. او می گوید: 
وقتی حواش��ی مجامع مختلف بررسی 

می ش��ود یک وجه مش��ترک در همه 
آنها وجود دارد. آن هم تعارضی اس��ت 
که بین س��هامداران عمده و خرد وجود 
دارد به این معنی که سهامدار عمده در 
تصمیم گیری دخیل است، اما سهامداران 
خرد با وجود تعداد بیشتر، صدایشان به 
جایی نمی رسد. حمایت از سهامدار خرد، 
ورود به موقع و صحیح س��ازمان بورس، 
برخورد با متخلفان، راهکارهایی است که 

باید اجرایی شود.
ضعف قانونی مجامع را با حاشیه  � 

همراه می کند 
شیرزاد مدیر امور حقوقی و انتظامی 
سازمان بورس هم گفت: سازمان بورس در 
تصمیمات مجامع هیچ گونه دخالتی ندارد 
و تنها بر اجرای آنها نظارت می کند. باید 
گفته شود در فصل ۶ قانون بازار سرمایه در 
برگزاری مجامع جرمی تعریفی نشده است و 
تنها یک بخش در قانون تجارت وجود دارد 

که آن هم بازدارندگی کافی ندارد.

ضرورت تشکیل کانون سهامداران  � 
خرد

کوروش آسایش دیگر کارشناس بازار 
سرمایه گفت: یکی از مشکالت اساسی بازار 
ما عدم وجود کانون سهامداران خرد است. 
اکثر کسب و کار ها یک کانون و یا اتحادیه 
دارند، ولی برای سهامداران اتحادیه ای وجود 
ندارد که از حقوق آنان دفاع کند. این گونه 
اس��ت که خشم س��هامداران برانگیخته 
می شود و شاهد برگزاری مجامع با حاشیه 
هستیم. او می گوید: سوال مهم این است 
که در حال حاضر جایگاه سهامداران خرد 
در بازار کجا است؟ اصال کسی صدای آنها 
را می شنود؟ گفتنی است آذر سال گذشته 
محسن رضایی معاون اقتصادی دولت از 
تشکیل کانون سهامداران خرد به عنوان 
یک موضوع اساسی بازار سرمایه خبر داده 
بود. حال باید دید حاش��یه های برگزاری 
مجام��ع می  تواند محرکی ب��رای اصالح 
قوانی��ن بازدارنده برای برخورد با تخلفات 
در مجامع به اشکال مختلف و شکل گیری 
کانون سهامداران خرد باشد یا وضعیت فعلی 

کماکان ادامه خواهد داشت. 

»جهان صنعت«- پس از انتشار اطالعیه 
عرضه دو محصول گروه بهمن برای عرضه در 
روز ۲۶ مردادماه در بورس کاالی ایران، گروه 
خودروسازی سایپا نیز برای عرضه خودروی 
شاهین خود در بورس کاال اعالم آمادگی کرد. 
پس از تصویب طرح عرضه خودرو در بورس 
کاال در شورای عالی بورس و اعالم آمادگی 
شرکت گروه بهمن برای عرضه ۶۰۰ دستگاه 
خودرو فیدلیتی و دیگنیتی در تاریخ ۲۶ مرداد 
ماه، در تازه ترین خبر گروه خودروسازی سایپا 
نیز برای عرضه در همان هفته )هفته چهارم 
مردادماه( اعالم آمادگی کرده است. شاهین، 
محصولی است که در تاریخ ۲۴ اسفند ماه 
گذشته در یکصد و چهلمین جلسه هیات 
پذیرش کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در 
بازار اصلی بورس کاالی ایران پذیرش شد و 
دو هفته آینده نخستین عرضه این محصول 
در بورس انجام می شود. اطالعات تکمیلی 
در خصوص میزان و شرایط عرضه به زودی 

اعالم می شود.

چگون�ه از ب�ورس کاال خ�ودرو  � 
بخریم؟

ریی��س اداره ناظران و ام��ور تاالرهای 
ب��ورس کاالی ایران جزئیات عرضه و نحوه 
خرید خودرو در بورس کاال را تشریح کرد. 
حمیدرضا رحمنی، به جزئیات عرضه و نحوه 
خرید خودرو در بورس کاال اشاره کرد و گفت: 
چهارشنبه ۲۶ مرداد دو محصول دیگنیتی 
و فیدلیت��ی گروه بهمن موت��ور در قالب ۶ 
ردیف در بورس کاال عرضه می شود. به گفته 
رحمنی، متقاضیان برای خرید این خودروها 
در بورس کاال ابتدا باید نس��بت به اخذ کد 
معامالت بورس کاال اقدام کنند. وی ادامه داد: 
نحوه اخذ کد بورس کاال نیز به این شکل است 
که متقاضیان به یکی از کارگزاری های مجاز 
مراجعه و به صورت آنالین یا حضوری کد 
بورس کاال را دریافت می کنند. البته پیش تر 

باید در سامانه سجام ثبت نام کرده و احراز 
هویت شده باشند. رحمنی گفت: متقاضیان 
پس از اخذ کد بورس کاال، باید نس��بت به 
گشایش حساب وکالتی اقدام کنند. حساب 
وکالتی حسابی است که به بورس کاال این 
امکان را می دهد پس از آنکه خریدار در فرآیند 
رقابت شرکت کرده و کاال را خریداری کرد، 
بتواند از آن حس��اب برداشت کند و به این 
ترتیب مراحل تسویه انجام شود. وی افزود: 
نکته ای که باید به آن توجه شود این است 
که برای خرید خودرو، باید ۳۰ درصد قیمت 
پایه خودرو در حساب وکالتی خریدار موجود 
باشد. به این ترتیب زمانی که ثبت سفارش 
صورت می گیرد این مبلغ تا زمان انجام فرآیند 
حراج در حس��اب وکالتی مسدود می شود. 
ریی��س اداره ناظران و امور تاالرهای بورس 
کاالی ای��ران درباره محدودیت های خرید 

خ��ودرو از بورس کاال گفت: در حال حاضر 
هر کد ملی صرفا مجاز به ثبت سفارش روی 
یکی از کدهای عرضه شده است و صرفا هم 
امکان خرید یک دس��تگاه خودرو را دارند. 
همچنین صدور سند و شماره گذاری تنها به 
اسم خریدار خواهد بود. وی اظهار کرد: پس 
از انجام فرآیند حراج و نهایی شدن خریدار، 
یکسری هزینه های عوارض، شماره گذاری و 
هوشمندسازی کارت خودرو که در اطالعیه 
عرضه به آن اش��اره ش��ده لحاظ می شود. 
رحمنی درباره فرآیند حراج نیز عنوان کرد: 
پس از نهایی شدن ثبت سفارش خریداران 
در روزی ک��ه عرضه و فرآیند حراج صورت 
می گیرد، خریداران برمبنای قیمت پایه در 
فرآیند حراج شرکت و در صورتی که تقاضا 
از عرضه بیشتر باشد در رقابت شرکت خواهند 
کرد و همچنین مالیات بر ارزش افزوده ای که 
پرداخت خواهد شد برمبنای قیمت نهایی 
است که خریدار در سامانه ثبت و خرید خود 

را نهایی کرده است.

کارشناسان بازار سرمایه مطرح کردند
حاشیهسازیحقوقیهاوحقیقیهادرمجامعبورسی

سایپا به جمع عرضه کنندگان خودرو در بورس کاال پيوست
عرضهشاهینقطعیشد

زاویه

نمایه

ت«
صنع

ن 
جها

« -
نی

روا
شي

ن 
س

ح



12
t .me/jahansanatpress
دریافت ایده ها، اخبار و رویدادهای اقتصادی

info@jahanesanat. ir5066  سال نوزدهم    چهارشنبه  12 مرداد  1401    شماره

ارائهگزارشخسارتهایسیلبهحوزهکشاورزیودامداری
»جهان صنعت«- رییس کمیس��یون کشاورزی مجلس از گزارش جامع 
خسارات وارده سیل به بخش کشاورزی و دامداری به انضمام تکالیف بر زمین 
مانده دستگاه های اجرایی خبر داد. محمدجواد عسگری در تذکری شفاهی در 
جریان جلسه علنی دیروز مجلس بیان کرد:  در چند روز گذشته شاهد بودیم 
که س��یل خس��ارات زیاد مالی و جانی به ملت ایران وارد کرد. حضور به موقع 
رییس جمهور و مدیران و مسووالن کشوری و نمایندگان مجلس باعث شد تا 
امکانات برای مدیریت بحران بسیج شوند اما تکالیف بر زمین مانده از گذشته 
باعث شد تا حجم خسارات باال رود. وی در ادامه اظهار کرد: خسارت زیادی به 
کشاورزان و دامداران در اکثر استان ها وارد شده است. وزارت جهاد کشاورزی 
و بیمه مرکزی باید در راستای امهال وام ها و ارائه تسهیالت اقدام کنند. شاهد 

خسارات سنگینی در استان فارس به مردم بودیم.
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس تصریح کرد: کمیسیون کشاورزی 
با توجه به دستور رییس مجلس مصمم است که گزارش جامعی از میزان خسارت 
وارده سیل اخیر به انضمام تکالیف بر زمین مانده دستگاه های متولی تهیه کند 
و در اس��رع وقت در اختیار مجلس قرار دهد. تقاضا داریم که دولت و سازمان 

برنامه و بودجه به مطالبات کشاورزان توجه داشته باشد.

گمرک زاهدان:
فعالکاالنفرستید؛درغیراینصورتمسوولیتبامانیست

»جهان صنعت«- به دنبال انباشت کاال در گمرک زاهدان و اتفاقات اخیر 
پیش آمده، گمرک به ش��رکت های حمل و نقل اعالم کرده است که تا اطالع 
ثانوی و حل مشکل از اظهار کاالی ترانزیت داخلی به مقصد گمرک زاهدان 

اکیدا خودداری شود.
در تازه تری��ن مکاتب��ه ص��ورت گرفت��ه بی��ن خاش��ی- ناظ��ر گمرکات 
سیستان وبلوچستان و مدیرکل گمرک زاهدان- با کلیه شرکت های حمل و نقل، 
موضوع عدم ورود کاالهای جدید به این گمرک مورد تاکید قرار گرفته است. وی 
اعالم کرده با توجه به نبود فضای خالی در انبارهای گمرک زاهدان و همچنین 
عدم تامین انبار از سوی مرجع تحویل گیرنده کاال )شرکت انبارهای عمومی( 
تا اطالع ثانوی و حل مشکل از اظهار کاالهای ترانزیت داخلی به مقصد گمرک 

زاهدان اکیدا خودداری و کاالها به مقاصد سایر گمرکات اظهار شود.
مدیرکل گمرک زاهدان در ادامه تاکید کرده است که در غیر این صورت 
مس��وولیت توقف و هرگونه خسارت وارده برعهده شرکت اظهارکننده بوده و 
گمرک در این خصوص هیچ گونه مسوولیتی نداشته و ندارد. در هفته گذشته و 
به دنبال بارندگی شدید در زاهدان، گمرک این شهر دچار آبگرفتگی شد و طی آن 

محموله های برنج موجود در محوطه به دلیل شرایط نامناسب، خسارت دید.
اخیرا گمرک ایران نیز در مکاتبه ای با دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( خواسته تا دیگر ثبت سفارشی به مقصد زاهدان 

صادر نشود و محموله ها وارد گمرک دیگری شوند.

سودبازرگانیوارداتروغنخامودانهروغنیصفرشد
»جهان صنعت«- طبق اعالم وزارت صمت مصوبه س��تاد تنظیم بازار 
مبنی بر صفر شدن سود بازرگانی واردات روغن خام و دانه روغنی ابالغ و 
وعده داده شد که در پی این تصمیم قیمت روغن خوراکی کاهش می یابد. 
علی رضا شه پرست مدیرکل صنایع غذا و دارو وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از ابالغ مصوبات ستاد تنظیم بازار مبنی بر صفر شدن سود بازرگانی واردات 
روغن خام و دانه روغنی و نیز معافیت از محدودیت سقف و سابقه در واردات 

روغن خام خبر داد.
او همچنین وعده داده که قیمت روغن خوراکی در سراس��ر کشور کاهش 
می یابد و گفته که در همین راستا هماهنگی های الزم برای کاهش قیمت انواع 
روغن های خوراکی با تولید کنندگان این حوزه انجام شده و با هر واحدی که 
حقوق مصرف کنندگان را رعایت نکند و از دستورالعمل ها و ضوابط  قانونی پیروی 

نکند، برخورد خواهد شد.
پیش تر هم مهدی برادران معاون وزیر صمت در بازدید از یکی از کارخانه های 
تولید روغن از کاهش ۱۰ تا ۲۵ درصدی قیمت روغن خوراکی در سراسر کشور 
خبر داده و تاکید کرده بود که این کاهش قیمت به دنبال برنامه دولت برای 
کاهش تعرفه واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های روغن اعمال می شود و 
هدف از این کار حمایت از مردم و مصرف کنندگان خواهد بود. همچنین همه 
کارخانه ها ملزم به کاهش قیمت هستند و با هر واحدی که از این دستورالعمل 

پیروی نکند، برخورد خواهد شد.

تکذیبعرضهمرغهایتلفشدهدرسیلبهکشتارگاهها
»جهان صنعت«- در پی انتشار ویدئویی حاکی از ورود مرغ های تلف 
ش��ده در سیل های اخیر به بازار، سازمان دامپزشکی در اطالعیه ای ضمن 
تکذیب این موضوع اعالم کرد که با هماهنگی و نظارت دامپزشکی، مرغ های 
زنده و سالم در واحدهای گرفتار سیالب از یکدیگر تفکیک و به کشتارگاه 

ارسال می شوند.
اخیرا ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده که گفته  می شود مرغ هایی 
که بر اثر سیل اخیر تلف شده اند پس از ورود به کشتارگاه وارد بازار می شوند 
و مطالبی در این خصوص منتشر شده که این مرغ ها قابل مصرف نیستند، 
موضوعی که واکنش سازمان دامپزشکی را به دنبال داشت و این سازمان 
در اطالعیه ای اعالم کرد: به دنبال بارندگی شدید و جاری شدن سیالب در 
برخی از استان ها که منجر به بروز خسارت به برخی از واحدهای تولیدی 
بخش کش��اورزی از جمله زنبورداری، دامپروری، مرغداری، آبزی پروری و 
باغات و مزارع شد، قاعدتا تمام محصوالت در حوزه زراعی و باغی مشمول 
آسیب و خسارت نشده اند؛ کمااینکه در خصوص واحدهای دامی نیز تمام 
دام ه��ا و مرغ های واحدهای مرغداری تلف نش��دند. پیرو همین موضوع و 
جهت مدیریت بهتر موضوع با نظارت و مس��اعدت همکاران دامپزشک در 
واحدها، طیور زنده از طیور غیرزنده داخل فارم ها تفکیک شد و به فوریت 

مبادرت به ارسال آنها به کشتارگاه ها شد.
در این میان، آنچه به عنوان کلیپی تقطیع شده از یک کشتارگاه در استان 
اصفهان با مرغ های آغشته به ِگل  ناشی از سیالب در فضای مجازی منتشر شده 
و تصاویر عدم تحرک آنها در برش کوتاه ویدئو، موجب بروز شبهه شده است؛ 
روند طبیعی ناشی از وارد کردن شوک به مرغ ها پیش از ذبح شرعی است و 
الزم به ذکر است ذبح این مرغ ها در حضور ناظر شرعی مستقر در کشتارگاه 

در حال انجام بوده است.
 لذا هرگونه ادعایی مبنی بر عرضه مرغ ُمردار به کشتارگاه از اساس تکذیب 
می ش��ود؛ کمااینکه نگهداری مرغ های زنده گرفتار س��یالب در آن ش��رایط 
غیرممکن و نگهداری در محیطی که تاسیسات آن آسیب دیده است، به لحاظ 
منطقی و اقتصادی و پرهیز از حیف و میل مرغ های زنده و س��الم واقع بینانه 

نبوده و نیست.

نسترن یوسف بکیان- هرچند با خبر
گذش��ت یک سال از آغاز به کار ابراهیم 
رییسی به عنوان رییس جمهور، عملکرد 
دولت س��یزدهم از ابعاد گوناگون قابل 
بحث و بررسی است اما با توجه به اینکه 
صنعت غذا و بازار کاالهای اساسی یکی 
از حوزه هایی بود که طی ماه های اخیر 
با تحوالت قابل توجهی روبه رو ش��د، بد 
نیست که در این مجال اندک، عملکرد 
دولت فعلی در این حوزه را مورد واکاوی 
قرار دهیم. شواهد حاکی از آن است که با 
وجود وعده وعیدهای دولتمردان در مورد 
ع��دم افزایش قیمت کاالهای مورد نیاز 
مردم و همچنین بهبود اوضاع معیشتی، 
وضعیت به مراتب بدتر ش��ده به طوری 
که به صراحت می توان گفت اوج افزایش 
قیمت ها و تالطم در بازار کاالهای اساسی 
در دولت س��یزدهم اتفاق افتاد. البته به 
طور حتم حذف ارز ترجیحی منش��اء 
این گرانی های افسارگس��یخته در بازار 
بود که به باور برخی از کارشناسان، اقدام 
شجاعانه ای بود که از سوی دولت انجام 
شد اما با توجه به اینکه این اقدام بدون در 
نظر گرفتن شرایط بحرانی تولیدکنندگان 
و آماده سازی زیرساخت های الزم برای 
جلوگیری از بیش��تر ش��دن مشکالت 
معیشتی مردم و همچنین پررنگ شدن 
چالش تامین مالی صنعتگران در دستور 
کار قرار گرفت، به شدت مورد انتقاد قرار 
دارد.  از دیگر موضوعاتی که مورد انتقاد 
کارشناس��ان قرار دارد، ناآگاهی مدیران 
میانی، ع��دم توجه آنها به مش��ورت و 
تبادل نظر با تشکل های بخش خصوصی 
و همچنی��ن بی توجهی به بخش تولید 
است. به طور کلی صاحب نظران اقتصادی 
اعالم می کنند که قیمت گذاری دستوری 
در این دولت تشدید شده است در حالی 
که اگر صنع��ت و تولید با حمایت های 
دولت همراه باشد، قیمت تمام شده پایین 
می آید و این موضوع به نفع مردم خواهد 
بود. از س��وی دیگر وقتی مردم در رفاه 
باش��ند، مسلما دولت هم به هدف خود 
که همان خدمتگزاری به مردم اس��ت، 

خواهد رسید. 
استفاده از افرادی که ناکارآمدی  � 

آنها ثابت شده بود 
شواهد اما نشان می دهد که مسووالن 
دولت س��یزدهم که عملکرد مسووالن 
دولت های یازدهم و دوازدهم را به شدت 
به س��خره می گرفتند و مورد انتقاد قرار 
می دادند، دست کم در حوزه بازار و کاالهای 
اساسی مردم نیز نتوانسته اند عملکرد مثبتی 
داشته باشند به طوری که در شرایط فعلی، 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان به 
شدت نس��بت به عملکرد دولت انتقاد 
دارند.  در همین خصوص دبیر فدراسیون 
تشکل های صنایع غذایی با بیان اینکه ما 
به دولت سیزدهم خیلی امیدوار بودیم، به 
»جهان صنعت« گفت: البته همین حاال 
هم امیدواریم مشکالت این صنعت و بازار 
کاالهای اساسی توسط دولت حل شود اما 
متاسفانه با وجود تمام امیدواری ها نسبت 
به آغاز به کار دولت سیزدهم برای اصالح 
امور، به هر دری که زدیم نتوانستیم کاری 
کنیم که مشکالت موجود در حوزه صنعت 

و تولید کاهش پیدا کند. 
محسن نقاشی 
با اش��اره به اینکه 
حتی رییس جمهور 
هم اعالم کرد که 
وض��ع  بانی��ان 
موجود نباید سر 
کار باشند، افزود: یکی از مشکالتی که 
در دولت س��یزدهم ایجاد شد، همین 
بود. ب��ه این معنا که افراد متخصص و 
غیرسیاس��ی که برای کمک به بخش 
تولید مفید بودند کنار گذاشته شدند اما 
در مقابل بعضا افرادی که در دولت های 
گذشته هیچ گاه کاری برای تولید انجام 
ن��داده بودند و یا اینکه ذاتا و اساس��ا با 
تولید مشکل داش��تند، باقی ماندند و 

مشکل آفرینی کردند. 

وی ادامه داد: شما مشاهده کردید که 
برنامه قیمت گذاری دی ماه چه ضربه ای 
به تولیدکننده ها و م��ردم وارد کرد. به 
عقیده ما یکی از دالیل اصلی گرانی ها در 
ماه های اخیر همین مساله قیمت گذاری 
ب��ود. این در حالی اس��ت ک��ه امیدوار 
بودیم در دولت سیزدهم قیمت گذاری 
دستوری از بین برود اما متاسفانه با کاری 
که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان در دی ماه گذشته انجام 
داد، معضل قیمت گذاری دستوری در 

این دولت تشدید شد.
همچن�ان ب�ر قیمت گ�ذاری  � 

دستوری تاکید می شود
نقاشی با بیان اینکه سیاستگذاری های 
اخی��ر کاری ک��رد ک��ه قیمت گذاری 
دستوری پررنگ تر شد و در حال حاضر 
نیز همچنان بر قیمت گذاری دستوری 
تاکید می ش��ود، گفت: البته در مدت 
یک س��الی ک��ه از آغاز ب��ه کار دولت 
سیزدهم گذشت، امیدوار بودیم که وزرا 
و معاونان وزارتخانه های مرتبط با تولید و 
سازمان های مربوطه پای اظهارنظرهایی 
که کرده اند بایستند و به عنوان مثال از 
تش��کل های بخش خصوصی حمایت 
کنن��د. آن هم با توجه ب��ه اینکه وزرا 
پیش از تایید صالحیت مجلس، وعده 
وعیدهای زیادی برای مشورت و تعامل 
به فعاالن این بخش داده بودند اما چنین 
اتفاقی رخ نداد. مشکل دیگر این است 
که متاسفانه وزرای اقتصادی کابینه با هم 

هماهنگ و همگن نیستند.
دبیر فدراسیون تشکل های صنایع 
غذایی با بیان اینکه حتی یک دانشجوی 
اقتصاد هم می داند که افزایش قیمت در 
بخشی از زنجیره تولید، دیگر بخش ها 
را تحت تاثیر قرار می دهد، اظهار کرد: 
مگر می ش��ود نرخ انرژی، م��واد اولیه، 
دس��تمزد نی��روی کار و... افزایش پیدا 
کند و تولیدکننده کاالی خود را با قیمت 
ثابت به بازار عرضه کند.  وی با بیان اینکه 
برخی چالش ها را مس��تقیما خود وزرا 
ایجاد کردند، افزود: درخواست ما از دولت 
این است که وزرای اقتصادی حتما با هم 
هماهنگ باشند و مشورت های الزم را 
انج��ام دهند چراکه این کار به نفع آن 
وزارتخانه ها و به طور کلی اقتصاد کشور 
است.  نقاشی همچنین با اشاره به اینکه 
دولت می تواند با مشورت با فعاالن بخش 
خصوصی لقمه حاضر و آماده اطالعات 
و تجربه گرانبهای آنها را در زمینه های 

مختلف و به صورت رایگان به دس��ت 
بیاورد، گفت: دولتمردان و سیاستگذاران 
چرا باید بدون مشورت طوری عمل کنند 
که با چالش مواجه ش��ویم و در نهایت 
خودشان نیز بخشنامه های خودشان را 

لغو کنند و نتوانند کارها را جلو ببرند. 
قیمت ها باال برود، تولید کننده  � 

بیشتر خسارت می بیند 
دبیر فدراسیون تشکل های صنایع 
غذایی ادامه داد: تولیدکننده ها و تشکل ها 
همراه دولت هستند. در حال حاضر یکی 
از خط مشی های دولت، کنترل قیمت ها 
و کاهش تورم اس��ت و درخواس��ت ما 
به عنوان صنعتگ��ر و تولیدکننده نیز 
همین است. ما نیز موافق این هستیم 
که قیمت ها ب��اال نرود چراکه اگر تورم 
به صورت افسارگس��یخته رشد کند و 
قیمت ها هرچه بیشتر افزایش پیدا کند، 
تولیدکننده خسارت بیشتری می بیند و 
با توجه به کاهش هرچه بیشتر قدرت 
خرید مردم، نمی تواند اجناس تولیدی 

خود را بفروشد. 
نقاشی با بیان اینکه در حال حاضر 
بس��یاری از واحدهای تولیدی کش��ور 
ب��ا ظرفیت ۳۰ تا ۴۰ درصدی فعالیت 
می کنند، گفت: ما همچنان امیدواریم 
که وزرای دولت از تشکل ها نظرسنجی 
کنن��د. در دولت های گذش��ته یکی از 
مواردی که ما نسبت به آن نقد داشتیم 
و مطالبه می کردیم، جلساتی با وزرا و 
معاونان دولت ها بود اما در حال حاضر 
می توانی��م بگوییم که جلس��ات ما با 
مسووالن و دولتمردان به مراتب خیلی 

بیشتر از شرایط کنونی بود.
وی با اشاره به اینکه عصاره مشکالت 
و چالش های بخ��ش تولید را در زمان 
اندک می توانن��د در اختیار دولت قرار 
دهن��د، افزود: یک س��اعت جلس��ه با 
تش��کل ها با هزاران س��اعت جلسات 
مشترکی که بین مسووالن و دولتمردان 
برگزار می شود، برابری می کند. دلیل آن 
هم این است که چون مسووالن دولتی 
و مدیران میانی  کنندگان کار نیستند، 
تصمیماتی را اتخاذ می کنند که تمام 
ابعاد آن به درس��تی سنجیده نشده و 
مش��کل ایجاد می شود. نتیجه هم این 
می شود که چند روز بعد این تصمیمات 
تغییر می کند. این در حالی اس��ت که 
اگر از ابتدا طبق قانون محیط کسب و کار 
بیان با تشکل ها و تولیدکننده ها مشورت 

کنند، به نفع خودشان خواهد بود. 

تصمیم گی�ری پش�ت درهای  � 
بسته 

این فعال بخش خصوصی با تاکید 
بر اینکه ما توقع داریم مشکالت بخش 
صنع��ت حل ش��ود، ادام��ه داد: وقتی 
صحبت دولتمردان و مسووالن کشور این 
است که تولید می تواند اقتصاد را نجات 
دهد و باید تمام هدفمان تولید باش��د، 
چطور به تولید و اهالی این بخش اهمیت 
داده نمی شود و تنها شعار می دهیم و باز 
هم بدون مشورت و پشت درهای بسته 

تصمیم می گیریم. 
نقاشی اظهار کرد: قطعا این اقدامات 
و سیاست ها نتیجه نمی دهد. ما در دولت 
جدی��د به وزارت اقتصاد خیلی امیدوار 
بودیم که مالیات بر ارزش افزوده ای که به 
صنایع غذایی تحمیل شد را حذف کند. 
این در حالی است که با وجود اثر قابل 
توجه این موضوع بر کاهش قیمت کاالی 

این حوزه، این اقدام انجام نشد. 
وی ادامه داد: منظور ما از حذف این 
موضوع این نیس��ت که تولیدکننده ها 
مالیات ندهند. همیش��ه این برداشت 
اشتباه وجود داشته که تولیدکنندگان 
عالقه ای به پرداخت مالیات ندارند اما در 
واقع اینطور نیست و وظیفه تولیدکننده 
این است که مالیات پرداخت کند. این 
در حالی است که اقتصاد کشور به مالیات 
نیاز دارد اما مالیات باید عادالنه و متناسب 

با شرایط موجود باشد.
با فراری�ان مالیات�ی برخورد  � 

نشد 
دبیر فدراسیون تشکل های صنایع 
غذایی با بیان اینکه یکی دیگر از انتظارات 
ما از دولت سیزدهم این بود که با فراریان 
مالیاتی برخورد کند، گفت: ما بارها اعالم 
کردیم که اگر دولت فراریان مالیاتی را 
شناسایی کند و از آنها مالیات دریافت 
کند، این هزینه هزار برابر مالیاتی است 
که تولیدکننده باید پرداخت کند. این 
در حالی اس��ت که فرار مالیاتی هم به 
تولیدکنن��ده و هم به کش��ور و دولت 

ضربه می زند.
وی ادام��ه داد: فراری��ان مالیاتی به 
وضوح س��ر دولت را کاله می گذارند و 
دولت را دور می زنند، مالیات و عوارض 
نمی دهند، اش��تغال ایجاد نمی کنند و 
ح��ق بیمه هم نمی دهند اما به راحتی 
سودهای کالنی را به دست می آورند و 
به دولت هم سهمی پرداخت نمی کنند. 
ام��ا در مقابل تولیدکنن��ده که با هزار 

زحمت و مش��کل ب��ه کار تولید ادامه 
می دهد و منش��اء فعالیت او مشخص 
است، زیر فشار و ذره بین دستگاه های 

مالیاتی قرار دارد. 
نقاش��ی با بیان اینکه وزارت دارایی 
به راحتی می توان��د فراریان مالیاتی را 
شناس��ایی کند اما این کار اراده زیادی 
می خواهد، گفت: در مورد سازمان تامین 
اجتماعی نیز توقع داش��تیم که دولت 

اقدامات موثرتری انجام دهد. 
س�یگنال کاه�ش کیفیت به  � 

تولیدکنندگان 
دبیر فدراسیون تشکل های صنایع 
غذایی گفت: در واقع با توجه به اینکه 
دول��ت آقای رییس��ی دول��ت انقالبی 
شناخته می ش��ود، ما تصور می کردیم 
که خیل��ی اقدامات مثبت در ارتباط با 
بخش تولید در دس��تور کار قرار گیرد. 
به عبارتی ما توقع داش��تیم این دولت 
سیاست هایی را در دستور کار قرار دهد 
که هم به نفع تولیدکننده ها باشد و هم 
به نفع کارگران، اما دستمزدها به صورت 
ناگهانی با افزایش ۵۶ درصدی روبه رو 
شد و بس��یاری از کارفرمایان به دلیل 
کمبود منابع مالی و شرایط دشوار تولید، 
ناچار به تعدیل نیروهای خود شدند. در 
واقع کسی برای این سوال پاسخ مناسبی 
نداشت که چطور باید تولیدکننده از پس 
این افزایش هزینه ها برآید و در این میان 
تحلیل سازمان حمایت نیز این باشد که 

باید به قیمت های قبل بازگردیم. 
وی در ادامه افزود: مگر می شود که 
حقوق ها اضافه شود و هزینه های جانبی 
تولید افزایش پیدا کند اما تولیدکننده 
قیمت ها را باال نبرد. در واقع ما خودمان 
ای��ن س��یگنال را ب��ه تولیدکنندگان 
می دهی��م که کیفیت را فدا کنند و به 
این وسیله هم که شده، از افزایش قیمت 

خودداری کنند. 
گله ما بیشتر از مدیران میانی  � 

است
 وی با بیان اینکه گله ما بیش��تر از 
مدیران میانی است تا مدیران باالدستی 
گفت: مدی��ران میانی اصال تولید را به 
حساب نمی آورند. اگر واقعا قصد داریم 
که اقتصاد را نجات دهیم و همان طور 
ک��ه مقام معظم رهب��ری امر کردند از 
تولید حمایت کنیم و با حل مشکالت 
این بخش اش��تغال آفرینی کنیم، باید 
کاری کنی��م که افراد ب��دون اطالعات 
کافی و تخصصی، بدون رودربایس��تی 

کنار بروند.  دبیر فدراسیون تشکل های 
صنایع غذایی با بیان اینکه می دانیم که 
چطور باید قیمت ها و تورم کاهش پیدا 
کند، افزود: اما متاسفانه دولت با تشکل ها 
همکاری ندارد. ما از رییس جمهور و وزرا 
خواستار این هستیم که مدیران میانی 
خود را توجیه کنن��د. وقتی با مدیران 
طراز اول و وزرا صحبت می شود، حرف 
را بهتر درک می کنند اما در بخش های 
دیگر ساختار تغییر می کند و شرایط به 

کلی فرق می کند. 
وی اظه��ار کرد: باید مجلس قانون 
حمایت از تولید را تصویب کند و شرایط 
اینطور نباشد که هر اداره ای با بخشنامه ها 
و قوانین خودش پیش برود چراکه با این 

روال کارها به درستی پیش نمی رود. 
نقاش��ی ادامه داد: در گذشته ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید هر مصوبه ای 
را که تصویب می کرد، باید تمامی ادارات 
اجرایی و استانداری ها نسبت به اجرایی 
کردن آن اق��دام می کردند اما در حال 
حاضر چرا نباید مصوبات این ستاد در 

استان ها اجرایی شود ؟ 
دبیر فدراسیون تشکل های صنایع 
غذایی با تاکید بر اینکه باید همه مطیع 
دستورات ستاد تسهیل باشند، گفت: 
ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم 
ام��ا گویا س��ازمان های دارایی و تامین 
اجتماعی تصور می کنن��د که در یک 
شرایط بسیار متعادل و مناسب هستیم و 
قصد دارند بند به بند تمام بخشنامه هایی 

را که در گذشته داشتند اجرا کنند. 
وی با بیان اینکه برای این سازمان ها 
اهمیتی ندارد که واحد تولیدی تعطیل 
ش��ود یا اشتغال از بین برود، ادامه داد: 
در ارتباط با بانک ها نیز با این مش��کل 
مواجه هس��تیم. بزرگ ترین مشکلی 
که امروز اقتصاد کش��ور ب��ا آن درگیر 
است، تس��هیالتی است که به ظاهر با 
بازپرداخت ۱۸ درصد همراه اس��ت اما 
درصد اقس��اط این تس��هیالت به ۲۴ 

درصد هم می رسد. 
سایز فونت برند واحد تولیدی  � 

مشکل ساز شده؟ 
دبیر فدراسیون تشکل های صنایع 
غذایی اظهار کرد: همان طور که تالش 
دولتمردان در رده های باال این است که 
وضعیت رفاهی و معیشتی مردم بهبود 
پیدا کند، باید مدیران میانی را هم توجیه 
کنند تا آنها به این واقعیت اذعان داشته 
باشند که اقتصاد بدون تولید رشد نخواهد 
کرد.  وی با بیان اینکه ما از مدیران میانی 
به جد گله مند هستیم، افزود: هر ساعت 
از س��وی این مدی��ران یک قانون وضع 
می شود. به تازگی نیز شاهد این هستیم 
که سازمان ملی استاندارد برای واحدهای 
تولیدی مشکل ایجاد کرده است.  نقاشی 
بیان کرد: این سازمان بی مقدمه و بدون 
هیچ برنامه قبلی اعالم کرده است که باید 
فونت برند را کوچک کنید. حال موضوعی 
که به ش��دت باعث تامل ما ش��ده این 
است که در حال حاضر تمام مشکالت 
اقتصادی کشور حل شده و تنها این یک 
قلم مشکل ایجاد کرده و باقی مانده است؟ 
کوچک کردن فونت برند تولیدکننده ای 
که س��ال ها خون دل خورده و زحمت 
کشیده چه منطقی دارد؟ وی افزود: تا 
جایی که ما می دانیم، اساسنامه سازمان 
استاندارد برمبنای کنترل کیفیت است. 
حال اینکه فونت برند تولیدی کوچک یا 
بزرگ شود، به محتوای درون محصول 
چه ارتباط��ی دارد؟  دبیر فدراس��یون 
تشکل های صنایع غذایی بار دیگر تاکید 
کرد که ما تشکل ها بسیار بیشتر از دولت 
می توانیم به حل مشکالت کمک کنیم و 
همراه دولت باشیم. اگر بتوانیم قیمت تمام 
شده را پایین بیاوریم، مسلما به نفع مردم 
خواهد بود و وقتی مردم در رفاه باشند، 
مسلما دولت هم به هدف خود خواهد 
رسید، چراکه دولت خدمتگزار مردم است 

و به دنبال تامین رفاه آنها است. 

»جهانصنعت«عملکردیکسالهدولتدربارهصنعتغذاوبازارکاالهایاساسیرابررسیکرد

تشدید قیمت گذاری دستوری 
بخشخصوصی:ازناآگاهیمدیرانمیانیدولتیگلهمندهستیم

پاسخ وزارت کشاورزی به گزارش روزنامه »جهان صنعت« 
به دنبال مطلب منتشر شده این روزنامه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ با عنوان »جهش 
تورم خوراکی ها«، دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی برای روشنگری افکار 
عمومی جوابیه ای را ارسال کرد که در ادامه می آید: در سال اخیر چندین  رویداد 
در اقتصاد داخلی و جهانی رخ داده که به تبع آن بازار داخلی محصوالت اساسی 
را با تغییرات اساسی مواجه ساخته است. بنابراین، به نظر می رسد مقایسه قیمت 
با مدت مش��ابه س��ال قبل، بدون اشاره به این تغییر و تحوالت )که در ادامه بدان 

پرداخته خواهد شد(، صحیح نباشد:
اجرای طرح مردمی س��ازی یارانه ها طبق جزء )۱( بند الحاقی )۱( تبصره )۱( 
ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱. در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ طبیعی است که با 
حذف ارز ترجیحی، قیمت نهاده ها افزایش و به تبع آن هزینه های تولید نیز افزایش 
یافته است و در نهایت قیمت نهایی مصرف کننده نیز افزایش می یابد. اما تا زمان 
فراهم شدن زیرساخت های کاالبرگ الکترونیکی و امکان خرید محصوالت اساسی 
به قیمت شهریور ۱۴۰۰، دولت با پرداخت یارانه نقدی تالش می کند تا هزینه های 

افزایش یافته خانوار را جبران نماید.
اصالح توزیع یارانه آرد به منظور جلوگیری از فس��اد و قاچاق، دولت با اجرای 
طرح کاالبرگ الکترونیکی )برای نان(، دسترس��ی مردم کش��ور را به نان یارانه ای 

فراهم نموده است.
افزایش شدید و بی سابقه قیمت های جهانی در پی تنش میان کشورهای روسیه 
و اوکراین. براساس گزارش فائو، شاخص قیمت غذا در ماه مارس ۲۰۲۲ به باالترین 
مقدار خود )۱۵۹/۷( رس��یده که در ۳۰ س��ال گذشته بی سابقه بوده است. در ماه 

ژوئن، عدد شاخص مذکور ۱۵۴/۲ بوده است. با توجه به وابستگی باالی کشور به 
واردات نهاده های دامی، طبیعی است که افزایش قیمت های جهانی، بازار محصوالت 

داخلی را نیز متاثر می سازد.
مشاهدات میدانی در شهر تهران و اعالم قیمت های ۱۰۰-۸۰ هزار تومان برای 
ش��انه تخم مرغ و ۶۶ هزار تومان برای گوشت مرغ )بیشتر از قیمت های مصوب( 
ش��ده اس��ت. آنچه که باید بدان توجه کرد، در شهر تهران قیمت های محصوالت 
در مناطق مختلف )حتی در یک منطقه( بس��یار متفاوت است. بدیهی است که 
قیمت در منطقه ۱ تهران کامال متفاوت و باالتر از قیمت در منطقه ۱۸ می باشد. 
بنابراین، مشاهدات میدانی در تهران نمی تواند مرجع مناسبی برای مقایسه قیمت 
بازار با قیمت مصوب و س��نجش عملکرد وزارت جهاد کش��اورزی در تنظیم بازار 
باشد. ضمن آنکه امکان دارد، مشاهدات میدانی در یک شهر کوچک در یک استان 
دیگر، بسیار متفاوت با مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران باشد از سویی 
دیگر در شرایط تورمی افزایش قیمت کاالها طبیعی است و نمی توان انتظار داشت 
که محصوالت کشاورزی از این قاعده مستثنی باشد. ضمن آنکه بسیاری از عوامل 
تاثیرگذار بر قیمت محصوالت کشاورزی متاثر از متغیرهای اقتصاد کالن بوده که 
مدیریت آن خارج از بخش کش��اورزی می باشد. مانند افزایش نرخ دستمزد )۵۷ 
درصد( و افزایش هزینه های حمل و نقل )۳۵ درصد( که هزینه های تولید و توزیع 
محصوالت کشاورزی را طی زنجیره ارزش افزایش خواهد داد. بر اساس اطالعات 
س��ازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و دفتر بازرسی و نظارت بر 
کاالهای اساس��ی وزارت جهاد کش��اورزی، در هفته اول تیرماه قیمت محصوالت 
پروتئینی، روغن و لبنیات مطابق جدول زیر بوده که هنوز تا قیمت مصوب ستاد 

تنظیم بازار فاصله دارد.

سقف قیمت واحدکاالهای اساسی
مصوب

قیمت در هفته اول 
تیرماه منتهی به 10 

تیرماه
۵۹۸۰۰۵۶۷۲۵تومان به کیلوگرمگوشت مرغ

۳۹۸۰۰۳۷۱۵۲تومان به کیلوگرمتخم مرغ

۱۸۰۰۱۸۹۹۹تومان به بطری ۱ لیتریشیر کم چرب

uf ۳۷۰۰۰۳۷۴۷۵تومان به بسته ۴۰۰ گرمیپنیر

۴۹۸۰۰۵۰۴۹۵تومان به دبه ۲/۵ کیلوییماست دبه ای کم چرب

۱۷۳۲۶۲-تومان به کیلوگرمگوشت گوسفند

۱۸۳۱۲۰-تومان به کیلوگرمگوشت گوساله

۶۳۰۰۰۶۳۶۹۲تومان به بطری ۸۱۰ گرمیروغن مایع آفتابگردان

به هر حال تمام کارشناس��ان اقتص��ادی ارز ۴۲۰۰ تومانی را در کوتاه مدت و 
بلند مدت به ضرر اقتصاد کشور می دانستند و مفسده هایی در این ارز وجود داشت 
که دولت سیزدهم با تدبیر، برنامه و شجاعت تصمیم به حذف این ارز و مدیریت 
منابع ارزی گرفت. طبیعی است که با این تصمیم قیمت برخی کاالها افزایش یابد 
اما هر چه قدر که زمان بگذرد تخلیه تورمی آن انجام یابد به یک تعادل قیمتی 

خواهیم رسید.

جوابيه 
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50 درصد بنزین آزاد به فروش می رسد
فارس به نقل از رییس صنف جایگاه داران کشور نوشت: مصرف بنزین آزاد 
طی سه سال اخیر رشد صعودی داشته و هم اکنون حداقل ۵۰ درصد بنزین 
مصرفی کشور به نرخ آزاد است که کالنشهر تهران رتبه اول تقاضای مصرف 

بنزین آزاد در کشور است.
 اسداهلل قلی زاده گفت: اواخر سال ۹۸ تقاضای مردم برای بنزین آزاد به ۱۵ 
درصد کل مصرف هم نمی رسید، ولی اکنون با رشد تقاضا مواجه هستیم و در 
ماه های اخیر برخی روزها مصرف بنزین آزاد در کشور تا ۶۰ درصد کل فروش 
بنزین را شامل شده است که کالنشهر تهران صدرنشین استفاده از بنزین آزاد و 
مشهد و اصفهان و شیراز در رتبه های بعدی قرار دارند. به گفته وی بعد از افول 
کرونا، شیب رشد مصرف بنزین قابل مالحظه است و پیش بینی می شود تا پایان 
سال حداقل ۶۰ درصد بنزین مصرفی کشور به نرخ آزاد باشد و این موضوع مصرف 
کل کشور را هم رشد ۱۵ درصدی داده است. آمارهای میدانی نشان می دهد، 

اکثریت مردم در کشور ماهانه از بنزین به نرخ آزاد استفاده می کنند.
 رییس صنف جایگاهداران کشور گفت: مصرف باالی خودروها عامل مهمی 
در افزایش مصرف است و خودروهای عمومی هم از روند تخصیص بدون توجه به 
کارکرد رضایت ندارند و جهت تخصیص عادالنه بنزین به خودروهای عمومی باید 
این وسایل نقلیه براساس داده های gps سوخت دریافت کنند که هم صرفه جویی 

در مصرف و هم توزیع عادالنه سوخت یارانه ای را در پی خواهد داشت. 

تکذیبخبرصادراتبنزین۲۷سنتی
»جهان صنع�ت« - وزارت نف��ت در اطالعیه ای اعالم ک��رد که وزارت 
نفت بنزین ۲۷ س��نتی صادر نکرده است و اخبار مربوطه درخصوص بنزین 
غیراستانداردی است که در پاالیشگاه های کوچک مقیاس خصوصی تولید و 
صادر شده اند. وزارت نفت در واکنش به انتشار اخباری در خصوص صادرات 
بنزین در سه ماهه بهار امسال اعالم کرد: »متولی صادرات بنزین امور بین الملل 
ش��رکت ملی نفت ایران است و وزارت نفت خارج از رینگ صادراتی شرکت 

بورس انرژی هیچ  محموله ای صادر نمی کند.
 امس��ال تنها یک محمول��ه در تاریخ ۲۴ فروردین م��اه و به مقدار ۲۹۵ 
هزار بش��که با اکتان ۸۷ درصد صادر ش��ده است که پس از رقابت در رینگ 
صادرات��ی بورس ان��رژی ایران به باالترین قیمت یعنی ۷۰ س��نت فروخته 
ش��د.«اخبار منتشرش��ده درباره صادرات ارزان بنزین که در برخی رسانه ها 
منتشر شده است مربوط به بنزین غیراستانداردی است که در پاالیشگاه های 
کوچک مقیاس خصوصی تولید شده اند و از آنجا که این پاالیشگاه ها میعانات 
گازی را به قیمت ۹۵ درصد فوب منطقه خریداری و سوخت تولید می کنند، 
این سوخت غیراستاندارد و غیرقابل استفاده در کشور است، بنابراین این نوع 
سوخت را به کشورهایی که موضوع استاندارد سوخت برایشان اهمیتی ندارد، 
به قیمت ارزان تر از فوب منطقه صادر می کنند. این نوع سوخت به دلیل آنکه 
غیراستاندارد است به وزارت نفت تحویل داده نمی شود و در داخل نیز توزیع 
نمی ش��ود. این س��وخت در مبادی رسمی نیز غیرقابل توزیع است، بنابراین 

قیمت پایین تری دارند. 

اوجگیریدوبارهمصرفبرق
»جهان صنعت« - وزارت نیرو اعالم کرد: میزان مصرف برق کشور روز 
گذش��ته پس از چند روز کاهش مجدد افزایش یافته و به بیش از ۶۵ هزار 
مگاوات رسیده است. گزارش جدید شرکت مدیریت شبکه برق ایران نشان 

می دهد از دو روز قبل مصرف برق کمی افزایش یافته است،
 به گونه ای که روز گذش��ته و در س��اعت ۱۵ و ۱۰ دقیقه میزان مصرف 
به عدد ۶۵ هزار و ۱۳۹ مگاوات رس��ید. این میزان مصرف در مقایسه با روز 
مشابه پارسال که عدد مصرف ۶۳ هزار و ۵۹۰ مگاوات بوده رشد هزار و ۵۴۹ 
مگاواتی یافته است. بخش صنعت نیز روز دوشنبه چهار هزار و ۲ مگاوات برق 
مصرف کرد که نسبت به روز یکشنبه که میزان مصرف ۳ هزار و ۶۶۴ مگاوات 
بود، رش��دی نزدیک به هزار مگاوات را نشان می دهد. این میزان مصرف در 
مقایسه با مدت مشابه پارسال که عدد مصرف ۵۷ هزار و ۵۹۳ مگاوات بوده 
رشد بیش از چهارهزار مگاوات را یافته است. براساس اعالم وزارت نیرو طی 
دو روز گذش��ته ۶ هزار و ۱۳۰ مگاوات از تولید برق کشور توسط انرژی های 

تجدیدپذیر تامین شده است.

ندا کروکپور- یک س��ال از روزی که ابراهیم 
رییسی حکم ریاست جمهوری خود را از رهبر انقالب 
گرفت، گذشت. هرچند کابینه رییسی کار خود را 
از شهریور ۱۴۰۰ آغاز کرد اما حضور رییس دولت 
سیزدهم به عنوان رییس جمهوری از امروز یک ساله 
می شود. از همین رو، برای بررسی کارنامه وزرای 
نفت و نیرو شاید یک ماه زود باشد که به قضاوت 
افکار عمومی و یا کارشناسان گذاشته شوند، اما از 
آنجا که ابراهیم رییسی سکاندار اداره کشور بوده، 
هر آنچه که در بخش های مختلف دولت اتفاق افتاده 
-چه قبل از تشکیل کابینه سیزدهم و چه بعد از 
آن- مسوولیتش مستقیم با هشتمین رییس جمهور 

ایران است. 
حوزه انرژی به دلیل منابع غنی نفت و گاز یکی 
از بخش های مهم اقتصاد ایران محسوب می شود. 
به خصوص حوزه نفت که شاهرگ حیاتی اقتصاد 
ایران در طول سال های گذشته بوده و در واقع منابع 
حاصل از فروش نفت باعث چرخش چرخ اقتصاد و 
صنعت شده است. هرچند نمی توان گفت که وزارت 
نیرو، نقش کم اهمیت تری در این حوزه دارد، زیرا 
وزارت نیرو با دو بخش مهم آب و برق که مستقیم 
با مردم س��ر و کار دارد و خدمات رسانی می کند، 
ع��الوه بر درآمدزایی برای اقتصاد با قضاوت مردم 
در کارنامه خود مواجه اس��ت. درست مثل وزارت 
بهداش��ت و درمان ی��ا وزارت آموزش وپرورش که 
مستقیما با مردم در ارتباط است. به همین دلیل هم 
کار وزیر نیرو شاید در بین وزارتخانه های اقتصادی 
کمی سخت تر باشد. اینکه مردم چه قضاوتی یک 
سال بعد از وعده های رنگارنگ سیدابراهیم رییسی 
هنگام مبارزات انتخاباتی دارند، موضوع این گزارش 
نیست. چرا که قضاوت مردم زمانی به ثمر می نشیند 
که از آنها بخواهند ادامه دولت را تایید کنند یا برای 
دور بعد به ابراهیم رییسی و کابینه اش اعتماد کنند. 
عجالتا ب��رای حوزه تخصصی نفت و نیرو قضاوت 
را به کارشناس��ان س��پرده ایم و از آنها پرسیده ایم 
که یک س��ال بعد از نشس��تن ابراهیم رییسی بر 
کرسی ریاس��ت جمهوری درباره حوزه انرژی چه 
قضاوتی دارند و چه نمره ای به عملکرد هشتمین 

رییس جمهور می دهند؟
کتمان واقعیت ها � 

فی��روزی  مرتض��ی 
کارش��ناس ان��رژی درباره 
عملک��رد وزارت نف��ت در 
دوران ریاس��ت جمهوری 
ب��ه  رییس��ی  ابراهی��م 
»جهان صنعت« می گوید: 
یکی از مشکالت وزیر نفت این است که باید طبق 
سیاس��ت هایی که دولت در دوران انتخابات بیان 
کرد - مانند اینکه درآمد نفتی ما به تحریم وابسته 
نیست- ناگزیر است در همین راستا صحبت کند. 
در صورتی که واقعیت این است که تحریم برصادرات 
نفت و هم منابع الزم برای س��رمایه گذاری در این 

صنعت اثر گذاشته است. 
این کارشناس انرژی تصریح کرد: در حال حاضر 
بیش از ۲۰۰ میلیارد دالر طرح توس��عه ای برای 

صنعت نفت و گاز تعریف شده حال آنکه به دلیل 
تحریم ها، هیچ سرمایه گذاری خارجی به جز روسیه 
که خود او هم تحریم است، حاضر به سرمایه گذاری 

در کشور نیست. 
وی افزود: این در حالی است که وقتی قرارداد 
برجام امضا ش��د، ش��اهد حضور س��رمایه گذاران 
خارجی به ایران بودیم که با خروج آمریکا از برجام 
و تحریم های این کش��ور علیه ما سرمایه گذاران 
خارجی هم از ایران رفتند. بنابراین اگر دولت واقعیت 
را بیان کند که آینده و توسعه کشور نیاز به سرمایه 
دارد شاید بتوان قضاوت درست تری از شرایط یک 
سال گذشته کرد. انتظار هم این است که وزیر این 

حقایق را بیان کند. 
معدل ضعیف وزیر نیرو � 

محمود خاقانی کارشناس 
ارش��د ان��رژی ه��م درباره 
کارنامه رییس��ی در حوزه 
انرژی می گوید: تعداد زیادی 
از وزرای دولت س��یزدهم از 
جمله آقای محرابیان وزیر 
نیرو، به صورت مستقیم و غیرمستقیم عضو دولت 
دهم بوده اند. مخصوصا آقای محرابیان که در دولت 
آقای احمدی نژاد، یکی از متفکرین قوه مجریه بوده 
و در صنعت و معدن و بازرگانی هم حضور داشت. 
بنابراین با این ترکیب کابینه از همان اول مشخص 
ب��ود که نبای��د از دولت س��یزدهم انتظار معجزه 
داشت چراکه در درجه اول، خودشان مسبب وضع 

فعلی هستند. 
او اضافه می کن��د: گروهی که امروز در دو قوه 
مجریه و بخشی از قوه مقننه حضور دارند از مدیران 
دولت آقای احمدی نژاد بوده اند. آنها آن زمان مثل 
رییس جمه��ور وقت، معتق��د بودند که تحریم ها 
کاغذپاره و بی اثر اس��ت اما امروز همین تحریم ها 
باعث ش��ده  که در بخش انرژی در مقیاس کالن، 
توانایی به کارگیری فناوری های به روز را نداش��ته 
باشیم. به طوری که امروز راندمان نیروگاه های ما 
در مقایسه با کشورهای همسایه مثل ترکیه و عراق، 
در س��طح پایین تری قرار دارد. خاقانی یادآور شد: 
بخش بزرگی از گازی که وارد نیروگاه ها می شود، 
هدر می رود. پیش از این در برنامه ششم قرار بود 
که ظرفیت تولید ب��رق از انرژی های تجدیدپذیر 
افزایش یابد، اما این طرح اجرایی نش��د. او یکی از 
دالیل اجرایی نشدن طرح انرژی های خورشیدی 
را کاه��ش قدرت خرید و ارزش ریال اعالم کرد و 
گفت: آقای محرابیان با مس��ائل بازرگانی و انرژی 
آشنایی کامل دارند و امروز هم مشکالت کشور را 
از نزدیک لمس می کنند اما در مقایسه با دیگر وزرا، 

سعی می کنند کمتر در رسانه ها صحبت کنند. البته 
شاید ایشان حرفی برای گفتن ندارند چون وزارتخانه 
ایشان در بحران دو سویه آب و برق قرار گرفته و 

توان تامین نیاز مردم را ندارد. 
این کارشناس انرژی تصریح کرد: خوش اقبالی 
آقای محرابی��ان در وزارت نی��رو، حضور تعدادی 
از متخصص��ان در زمین��ه انرژی اس��ت که هنوز 
در وزارتخان��ه حضور دارند و چراغ راه را روش��ن 
نگه داش��ته اند، اما متاس��فانه آنها نیز در آستانه 
بازنشستگی هس��تند و نیروی جایگزین مناسب 

آن ها وجود ندارد. 
او گفت: در حال حاضر وزارت نیرو بدهی های 
میلیاردی به بخش خصوصی دارد و اکثر واحدهای 
بخش خصوصی رو به ورشکس��تگی هستند، در 
حالی که صنعت نیرو نیاز به سرمایه گذاری کالن 
دارد. از س��ویی، از آنجا که در گذشته صنعت برق 
همانند صنعت پاالیش و پتروشیمی به منظور رفاه 
مصرف کننده، به بخش خصوصی واگذار شده تا در 
رقابت با یکدیگر، برق را با قیمت ارزان تر به دست 
مصرف کننده برساند، اما در عمل نه تنها قیمت برق 
باال رفته بلکه برای جلوگیری از اعتراض مشترکین 
خانگی، برق صنعتی و کارخانجات قطع می شود! 
همین امر نش��ان از ع��دم وجود یک برنامه کالن 
اقتصادی در کشور دارد و جالب اینجاست که آقای 

محرابیان نیز هیچ برنامه ای ندارند. 
این کارشناس ارشد انرژی با بیان اینکه به فرض 
که بتوانیم ظرفیت تولید برق را باال ببریم باز هم در 
زمینه انتقال برق به مراکز مصرفی مشکل داریم، 
خاطرنش��ان کرد: حتما الزم اس��ت که مسووالن 
وزارت نیرو برنامه، راهکارها و راهبردهای مناسبی 
پیشنهاد دهند تا در برنامه هفتم توسعه، اشتباهات 

پیشین تکرار نشوند. او افزود: زمان آن رسیده است 
که ایش��ان دست از سکوت برداشته و این مسائل 
را با مردم در میان بگذارند. از سویی نمی توانیم به 
یک وزارتخانه به صورت مجزا نمره ای بدهیم چراکه 
تمام وزارتخانه ها مانند زنجیر به یکدیگر متصل و 

مرتبط هستند. 
بر مدار گذشته � 

محمدرضا شوشتری 
کارشناس انرژی هم در این 
رابطه به »جهان صنعت« 
می گوید: به دلی��ل ارزان 
بودن و سوبسیدی که به 
آب داده می ش��ود، منابع 
آبی حیف و میل می شوند، به گونه ای که عده ای 
در روس��تا آب برای مصرف ندارد و یک عده دیگر 
در مناطق درجه یک ش��هر )باالی شهر( استخر 
خ��ود را با همان آب سوبس��ید دار پر می کنند، ما 
باید درباره قیمت آب بر اساس ارزشی که دارد در 
سیاستگذاری ها تغییر ایجاد کنیم و این تغییر وظیفه 
دولت هاست. متاسفانه نه دولت های قبلی و نه دولت 
سیزدهم به این موضوع بها ندادند و مصرف بی رویه 

آب را کنترل نکردند. 
او اف��زود: وظیفه وزیر محترم در وزارتخانه این 
است که درباره آب از طریق رسانه فرهنگ سازی 
کند، که برای به دست آوردن این منبع گرانمایه 
هزینه باالیی صرف شده؛ آب ارزش دارد و اکنون 
ش��رایط بی آبی در کشور به س��وی بحران پیش 
می رود و باید وزارت نیرو و آقای محرابیان سریع تر 

دست به کار شوند. 
شوش��تری با بی��ان اینک��ه این موض��وع در 
برنامه های وزارت نی��رو مورد بی توجهی و غفلت 

قرار گرفته، خاطرنشان کرد: دولت نباید بیشتر از این 
فرصت سوزی کند، باید آب را مدیریت کند و برای 
مصرف این منبع حیاتی فرهنگ سازی صورت بگیرد 

و همین طور سوبسید آب را کنترل کند. 
این کارش��ناس انرژی همچنی��ن در موضوع 
برق با یادآوری این نکته که برق ارزان به دس��ت 
مصرف کننده می رس��د و گروهی از این برق ارزان 
سوءاس��تفاده می کنن��د، گفت: ب��رق ارزان برای 
تولیدکنندگان کم سود و برای دولت تبدیل به بدهی 
شده است، نتیجه آنکه، به جای ساختن نیروگاه های 
جدید، میزان مصرف از تولید هر س��ال پیش��ی 
می گیرد. به همین دلیل معتقدم آقای محرابیان در 
وزارت نیرو باید به سرعت این مشکالت را حل کند. 

زیرا روند گذشته، تغییری نکرده است. 
بیست نیست � 

عبدالرس��ول دشتی 
کارش��ناس حوزه انرژی 
هم در واکنش به کارنامه 
حوزه ان��رژی در بخش 
نفت به »جهان صنعت« 
گف��ت : عملک��رد آقای 
اوج��ی را در مقایس��ه با تیم دول��ت قبلی )آقای 
زنگنه( و ادعای شیخ الوزرا داشتن برای ایشان، را در 
کل مثبت می بینیم که با همه شرایط سختی های 
موج��ود کار خود را پیش می ب��رد. اگر در جایی 
کمبودی مش��اهده می شود، این کمبودها بیشتر 
نشده است. اگر در جایی توسعه و پیشرفتی بوده، 

این توسعه و پیشرفت متوقف نشده است. 
او اضاف��ه کرد: آقای اوجی طب��ق برنامه های 
ارائه کرده به مجلس پیش می رود. البته باید توجه 
داشت که همیشه در هر تیمی ولو با دقت زیاد هم 
انتخاب شوند، قوی و ضعیف وجود دارد. هر انتصابی 
هم که صورت بگیرد عده ای مخالف و موافق هستند. 
دش��تی تصریح کرد: من نمی خواهم بگویم نمره 

ایشان بیست است، اما ضعیف هم نیست. 
بیشتر تالش کن! � 

حس��ن مرادی کارش��ناس ان��رژی و نماینده 
پیشین مجلس هم در گفت وگو با »جهان صنعت« 
ترجیح می دهد درباره عملکرد وزیر نیرو نظر بدهد. 
او می گوی��د: عملکرد آقای محرابیان بد نبوده، در 
مقابل برخی از وزرا فعال بوده است، اما باید بیشتر 
در ح��وزه انرژی نو کار کند. در حوزه انرژی نو در 
کشور کار جدی صورت نگرفته شده است انتظاری 
که می رود این است که این بخش سرعت بیشتری 
بگیرد. او اضافه کرد: مساله دیگر احداث نیروگاه های 
جدید است. وزارت نیرو باید به فکر صادرات برق 
باشد و این کار مستلزم احداث نیروگاه های تازه و 

سرمایه گذاری در این زمینه است. 
م��رادی تصریح کرد: البته ب��رای این کار الزم 
اس��ت دولت از محل صندوق توس��عه ملی منابع 
الزم را در اختیار توس��عه نیروگاه های کشور قرار 
دهد. پیگی��ری طرح های توس��عه ای وزارت نیرو 
وظیفه آقای محرابیان است. هرچند ایشان مدیر 
فعالی اس��ت، اما باید تالش کند، نقص های قبلی 

خود را پر کند. 

»جهان صنعت« - وزیر نفت این 
روزها بیش��تر از سایر وزرا فعال است. 
تقریبا هر آنچه در وزارتخانه اش اتفاق 
می افت��د -البته به جز آم��ار تولید و 
ص��ادرات نفت- در مع��رض قضاوت 
افکار عمومی می گ��ذارد. هرچند در 
درون صنعت نفت منتقدان سرسختی 
هم دارد اما برآیند کلی کارشناسان از 
عملکرد او طی ۱۱ ماه گذش��ته این 
ب��وده ک��ه او وزیری پرکار اس��ت که 
اگرچ��ه ممکن اس��ت خطاهایی هم 
داش��ته باشد، اما کارنامه ای مثبت در 
مدت وزارتش داشته است. این روزها 
بیش��تر اخب��اری ک��ه از وزارت نفت 
می رس��د، مربوط به مذاک��رات برای 
جذب منابع در راستای سرمایه گذاری 
در صنعت نفت و گاز است. جواد اوجی 
در گزارشی که در این رابطه اعالم کرد: 
تاکنون ۸۰ میلی��ارد دالر تفاهمنامه 
و ق��رارداد س��رمایه گذاری در صنعت 
نفت امضا ش��ده است. او البته تاکید 
کرد که در بررس��ی انجام ش��ده برای 
طرح های توس��عه ای وزارت نفت نیاز 
این وزارتخانه ۱۶۰ میلیارد دالر منابع 
مالی طی هشت سال است. رقمی که 
به نظر می رس��د چ��اره ای جز جذب 

سرمایه گذاری خارجی باقی نماند. 
نف��ت  وزارت  گذش��ته  روز  دو 
مش��ارکت نامه تامین مالی و تاسیس 
پتروپاالیشگاه »س��ردار شهید قاسم 
س��لیمانی« و پاالیش��گاه »مرواری��د 
مکران« را امضا کرد. دو طرحی که به 
گفته اوجی ظرفیت پاالیشی کشور را 
افزایش می دهد. بنا به گفته وزیر نفت 
در حال حاضر ظرفیت پاالیشی کشور 
۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بش��که در روز 
است و ظرفیت تولید نفت و میعانات 
کش��ور نیز حدود ۴ میلی��ون و ۵۰۰ 
هزار بشکه در روز است. او می گوید: با 
توج��ه به روند مصرف بنزین و نفت و 
گاز در کشور پیش بینی می کنیم اگر 
این س��رمایه گذاری ها اتفاق نیفتد در 
سال های آینده مشکل تامین داشته 
باشیم. ضمن اینکه این پروژه ها برای 
جلوگیری از خام فروش��ی موثر است. 
از طرف��ی محصوالت پتروش��یمی و 
فرآورده های ما تحریم پذیر نیس��تند. 
بنابراین وزارت نفت مصمم شد طرح 
پاالیش��گاهی ۳۰۰ هزار بش��که ای را 
شروع کند. طرح آن از نظر مکان یابی 

و دانش فن��ی در دول��ت مصوب و در 
بودج��ه ۱۴۰۱ به وزارت نفت تکلیف 
ش��د. در کنار آن ساخت پاالیشگاهی 

در مکران مطرح شد. 
چالش بزرگ وزارت نفت � 

اوج��ی بزرگ ترین چال��ش برای 
احداث پتروپاالیشگاه ها را تامین منابع 
مالی می داند. هرچند او طرح استفاده از 
منابع داخلی را دنبال کرده، اما به نظر 
می رسد منابع داخلی برای پروژه هایی 
به این عظمت چندان پاسخگو نباشد. 
او در ای��ن رابطه می گوی��د: در بحث 
توانمن��دی س��ازندگان و متخصصان 
مش��کلی نداریم. اما برای تامین مالی 
دولت کمک کرد تا از سرمایه ها و منابع 
مالی و نقدی بانک ها و هلدینگ های 
بزرگ اقتصادی اس��تفاده کنیم و این 
بانک ه��ا و ش��رکت ها در این پروژه ها 
سهامدار ش��دند. همچنین قرار است 
برای تامین سرمایه از بازار بورس انرژی 
نیز کمک بگیریم تا از توان و مشارکت 
مردمی نیز اس��تفاده شود؛ پروژه های 
نفت و گاز سودآور هستند و برگشت 
س��رمایه خوبی دارند. او اضافه کرد: با 
راه اندازی این دو طرح یکی پاالیشگاه 
و یکی پتروپاالیشگاه، خوراک صنایع 
پایین دست تامین می شود. از طرفی 
امنیت انرژی تامین می شود، همچنین 
ص��ادرات فرآورده ه��ای نفتی صورت 
می گیرد ک��ه تحریم پذیر نیس��تند. 
همچنی��ن این طرح ها اش��تغال زایی 
باالی��ی دارن��د و از ظرفی��ت خال��ی 
کارخانه ها استفاده می شود. از طرفی 

نقدینگی سرگردان به تولید می رود. 
به گفته اوجی، در این دو پاالیشگاه و 
پتروپاالیشگاه بالغ بر ۶۰۰ هزار بشکه 
نفت خام به فرآورده تبدیل می ش��ود. 
ظرفیت پاالیش��گاه آبادان ۴۵۰ هزار 
بشکه اس��ت و جمع ظرفیت این دو، 
یک و نیم برابر پاالیشگاه آبادان است. 
همچنی��ن این طرح ها در پنج س��ال 
آینده بهره برداری خواهند شد و مردم 
از منافع آن بهره می برند. وزیر نفت با 
بیان اینکه چهار بانک و چهار هلدینگ 
بزرگ کشور در این پروژه ها مشارکت 
می کنند، یادآور شد: در تامین ادوات 
و تجهیزات مش��کلی نداریم و عمده 
چالش تامین منابع مالی اس��ت. طی 
بررس��ی ک��ه انجام دادیم مش��خص 
ش��د ۱۶۰ میلیارد دالر طی هش��ت 
سال در بخش باالدست صنعت نفت 
نیاز ب��ه س��رمایه گذاری داریم که با 
اس��تفاده از منابع مالی هلدینگ ها و 
مشارکت دادن مردم، عمده پروژه های 
اولویت دار به بهره برداری می رس��ند. 
اوج��ی می گوی��د: از ابت��دای دولت 
سیزدهم ۸۰ میلیارد دالر تفاهمنامه 
و قرارداد در حوزه میدان های نفتی و 
گازی و پتروپاالیشگاه ها امضا کردیم. 
۴۰ میلی��ارد دالر تفاهمنام��ه نیز با 
گازپروم روسیه در بخش های مختلف 
امضا شده است و مانعی برای آن وجود 
ن��دارد. او اضافه کرد: امروز ۱۹۰ هزار 
بشکه نفت از میدان نفتی آزادگان که با 
عراق مشترک است برداشت می کنیم. 
توس��عه میدان از منابع داخلی وزارت 

نفت سال های زیادی طول می کشید، 
بنابراین برای توسعه این میدان ۶ بانک 
و هلدینگ بزرگ اقتصادی را مشارکت 
دادیم و امیدواری��م در آینده نزدیک 
تفاهمنامه ها به قرارداد منجر شود. بر 
این اس��اس ۷ میلیارد دالر طی هفت 
سال سرمایه گذاری خواهد شد و تولید 
از این میدان نفتی به ۵۷۰ هزار بشکه 
خواهد رس��ید. اوجی تاکید کرد: در 
بحث دانش بنیان بسته دیگری داریم. 
نزدیک ۵ هزار حلقه چاه تولیدی داریم 
که ۷۰۰ حلقه چاه کم بازده هستند. با 
استفاده از توان شرکت های دانش بنیان 
اینها را شناسایی کردیم تا شرکت های 
دانش بنیان با دانش روز ظرفیت تولید 
این چاه ها را افزایش دهند و در تولید 

شریک باشند. 
ضمن اینکه از ظرفیت پاالیش��ی 
فراس��رزمینی نیز اس��تفاده کردیم و 
نف��ت را در چند کش��ور فرآوری و به 
ارزش افزوده بیشتر در بازارهای هدف 

تبدیل می کنیم. 
برنامه اکتشاف و استخراج  � 

وزی��ر نف��ت درخص��وص آخرین 
اقدامات وزارتخانه متبوعش در حوزه 
اکتش��اف و توس��عه و بهره برداری در 
میدان های نفتی و گازی در خش��کی 
و دریا گفت: م��ا همه توانمندی ها را 
داریم و برای حف��اری چاه ها در دریا 
همه ظرفیت ها در کشور موجود است. 
در این راس��تا یک میلیارد مترمکعب 
ظرفیت تولید گاز و ۳ میلیون و ۸۱۳ 
ه��زار ظرفیت تولید نفت اس��ت و در 
هیچ بخشی مستشار خارجی نداریم. 
۹۵ میلیون ت��ن ظرفیت محصوالت 
پتروشیمی داریم که توانمندی خوبی 
به ش��مار می رود. بیش��ترین مشکل 
مناب��ع مالی بود که ب��ا روندی که در 
پیش گرفتی��م از منابع مالی بانکی و 
هلدینگ ها برای حل مساله استفاده 
می کنیم. او افزود: در دولت سیزدهم 
۲۸ قرارداد با ارزش بالغ بر یک میلیارد 
دالر در بح��ث جم��ع آوری گازهای 
مشعل داشتیم که عمده شرکت های 
طرف قرارداد خصوصی بوده اند و خود 
به این گاز نی��از دارند. وعده دادیم تا 
آخر ای��ن دولت تکلی��ف میدان های 
مشترک و جمع آوری گازهای مشعل 

مشخص شود. 
بحث شیرین گازپروم  � 

وزی��ر نف��ت درخص��وص آخرین 
وضعیت تفاهمنامه ۴۰ میلیارد دالری 
با گازپروم روسیه هم گفت: مذاکرات 
با طرف روس را در توسعه میدان های 
نفت و گاز، ساخت کارخانه ال ان جی، 
س��وآپ و تجارت ف��رآورده و گاز آغاز 
کردیم که بخشی از آن به تفاهمنامه 

تبدیل شد.
البته جدای از آن، ۴ میلیارد دالر 
ق��رارداد در توس��عه میدان ها نفت و 
گاز مش��ترک با روس ها در حال اجرا 

داشتیم. 
اوافزود: در توسعه میدان ها در دریا 
و سوآپ فرآورده قراردادهایی با روسیه 
امضا شده است و امضای قراردادهای 

تج��ارت گاز را نیز در برنامه داریم. به 
غیراز گازپروم روسیه شرکت های دیگر 
روس نیز خواهند آمد، با مش��ارکت و 
سرمایه گذاری خارجی بخشی از نیاز 
۱۶۰ میلیارد دالری سرمایه گذاری در 

کشور تامین می شود. 
اوجی می گوید: اولویت ما برداشت 
از میدان ه��ای مش��ترک گاز و نفت 
است. در بخش پایین دست در احداث 
خط��وط لوله انتقال و صادرات گاز به 
کشورهایی همچون عمان و پاکستان 
با شرکت گازپروم به توافق رسیدیم، 
ارزش این مجموعه تفاهمنامه ها حدود 
۴۰ میلیارد دالر اس��ت و به زودی به 

قرارداد تبدیل می شوند. 

تازه ترین گزارش وزیر نفت به مردم
امضای۸۰میلیارددالرتفاهمنامهوقرارداد

گزارش 2

شانا

»جهان صنعت« در گفت وگو با کارشناسان کارنامه وزرای نفت و نیرو را بررسی کرد

فاصله زیاد تا استانداردها

آگهی تغییرات شرکت سهامی خا بهمن موتور به شناسه ملی 
بت ۱96603  ۱0۱02384652 و به شماره 

مورخ  سالیانه  عادی  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به 
١٢/٠٤/١٤٠١ تصمی�ت ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی 
تصویب  مورد   ٢٩/١٢/١٤٠٠ به  منتهی  مالی  سال  برای 
سیستمهای  بهبود  و  حسابرسی  موسسه  گرفت.  قرار 
ملی  شناسه  به  رسمی)  (حسابداران  حسابرسین  مدیریت 
١٠١٠٠٣١٦٩٩١به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی 
فاطر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ١٠١٠٠١٨٨٥٧٤ به 
عنوان بازرس علی البدل برای ١ سال مالی انتخاب شدند. 
روزنامه جهان صنعت به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت 

درج آگهی های رشکت تعیین گردید 
بت  بت اسنادوامالك کشور اداره  سازمان 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (۱357۱05)

آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان سهامی 
بت 236388 و شناسه ملی ۱0۱02773۱۱8  خا به شماره 

مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
١٨/١٢/١٤٠٠ و مجوز ش�ره١٠٦٠٧٩/١٢٢ مورخه ٠٢٣/٠٣/١٤٠١ 
روزنامه  شد:  اتخاذ  ذیل  بهادارتصمی�ت  اوراق  و  بورس  سازمان 
تعیین  های رشکت  آگهی  نرش  صنعت جهت  جهان  کثیراالنتشار 
ملی ١٠١٠٠١٨٨٥٧٤  شناسه  به  فاطر  موسسه حسابرسی  گردید. 
به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای 
سمت  به   ١٠١٠٠٣١٦٩٩١ ملی  شناسه  به  حسابرسین  مدیریت 
بازرس علی البدل به مدت ١ سال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه 
مورد   ٣٠/٠٩/١٤٠٠ به  منتهی  مالی  سال  زیان  و  سود  و حساب 

تصویب قرار گرفت.
بت بت اسنادوامالك کشور اداره   سازمان 
 شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (۱357088)

آگهی تغییرات شرکت سهامی خا صنایع کاغذی کتیبه گستر صدرا به 
بت 5۱8348  شناسه ملی ۱4007۱94970 و به شماره 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ٠٤/٠٣/١٤٠١ تصمی�ت ذیل 
اتخاذ شد آقای سعید صانعی ارمکی به ش�ره ملی ٠٠٦٨٧٨٢٦٨٣ به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره سعید 
رشکت  از  �ایندگی  به   ٠٠٦٨٧٨٢٦٨٣ ملی  ش�ره  به  ارمکی  صانعی 
شیشه همدان به شناسه ملی ١٠٨٦١١٠٠٥٥٧ به سمت عضو هیئت 
مدیره حسینعلی علیمی به ش�ره ملی ٢١٢١٢٢٩٣٥٣ به �ایندگی از 
رشکت هلدینگ رسآمد به شناسه ملی ١٤٠٠٤٤٦٠٤٢٦ به سمت عضو 
هیئت مدیره و رییس هیات مدیره هادی رئیس زاده به ش�ره ملی 
٤٤٣٣٥٩٥٤٣٨ به �ایندگی از رشکت اایده پردازان بازار رسمایه ایران به 
شناسه ملی ١٤٠٠٦٩٣٦٤٥٤ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد 
مهدی سیفی به ش�ره ملی ٢٢٩٦٣٦٤٥٥١ ( خارج از اعضا)به سمت 
مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور، چک 
ها و سایر اوراق بهادار رشکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای 
با امضای  با مهر رشکت و در غیاب مدیر عامل  هیات مدیره همراه 
رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر رشکت 
و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و یا رئیس هیات 
مدیره همراه با مهر رشکت معترب است. بخشی از اختیارات ماده ٤٤ 
به  ١و١٠و١٢و١٥و٢٥و٢٦و٢٧و٢٨  بندهای  به رشح  رشکت  اساسنامه 

مدیر عامل تفویض گردید.. 
بت  بت اسنادوامالك کشور اداره  سازمان 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (۱357۱00)

دود به  ولیت م آگهی تغییرات شرکت راهبرد های تعالی مدیریت پایدار با مس
بت 506490 و شناسه ملی ۱4006606295  شماره 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ٠٩/٠٣/١٤٠١ تصمی�ت ذیل اتخاذ شد 
: محل رشکت به آدرس استان تهران - منطقه ١٦، شهرستان پردیس، بخش مرکزی، روستای پارک 
فناوری، پردیس فاز٦ (پارک فناوری)، خیابان دانش ش�لی، کوچه دانش چهارم، فناوران، طبقه 
همکف، واحد ٠٠١ کدپستی ١٦٥٤١٢٠٩٤٥ انتقال یافت در نتیجه ماده مربو طه در اساسنامه 

بتبرشح فوق اصالح گردید.  بت اسنادوامالك کشور اداره  سازمان 
 شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (۱357۱۱۱)

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام بهمن دیزل به شناسه ملی ۱0۱0257۱964 و به 
بت 2۱5834  شماره 

العاده  فوق  عمومی  مجمع  اجازه  و   ٢١/٠٤/١٤٠١ مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
مورخ٢٠/٠٤/١٤٠١ و مجوز ش�ره٦٢- ٨٩٩٢١٠/٠١٩ مورخ ٢٢/٠٤/١٤٠١ سازمان بورس و اوراق بهادار 
تصمی�ت ذیل اتخاذ شد رسمایه رشکت از مبلغ ٨٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ریال به مبلغ ١٦٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
و  یافت  افزایش  از محل سود سهام رشکت  نام  با  به ١٦٩٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم ١٠٠٠ریالی  منقسم  ریال 
ماده مربوطه در اساسنامه برشح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش رسمایه درتاریخ فوق الذکر 

تکمیل امضا گردید.
بت بت اسنادوامالك کشور اداره   سازمان 
 شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (۱357۱04)
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حذف اسپوتنیک و آسترازنکا از سبد واکسیناسیون ایران
»جهان صنعت«- رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت با 
اشاره به حذف دو واکسن اسپوتنیک و آسترازنکا از سبد واکسیناسیون ایران علیه کرونا به 
دلیل پایان تاریخ مصرف محموله های موجود،  گفت: اکنون هفت نوع واکسن در مراکز در 
اختیار مردم است؛ سه واکسن با پلتفرم ویروس غیرفعال شده و چهار واکسن نیز با پلتفرم 

پروتئین نوترکیب در سبد واکسیناسیون ایران علیه کرونا قرار دارند.
دکتر سید محسن زهرایی گفت: تقریبا چهار هفته از زمانی که وزارت بهداشت توصیه 
کرد همه افراد باالی ۱۸ سالی که شش ماه از نوبت قبلی دریافت واکسن شان گذشته، برای 
دریافت دوز یادآور اقدام کنند، گذشته است، اما در عمل مشاهدات ما نشان می دهد افزایش 

سرعت واکسیناسیون بسیار محدود بوده است و اصال به وضعیت مطلوب نرسیدیم.
وی درباره سبد واکسیناسیون کرونا در ایران، اظهار کرد: سه واکسن با پلتفرم ویروس 
غیرفعال شده شامل واکسن های برکت، فخرا و سینوفارم است. همچنین چهار واکسن 
با پلتفرم پروتئین نوترکیب شامل واکسن پاستوکووک، کووپارس، اسپایکوژن و نورا در 
س��بد واکسیناس��یون ایران قرار دارند. در واقع به طور کلی ۷ نوع واکسن در مراکز در 

اختیار مردم است.

رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، تاکید کرد: ایران 
درحالی هفت واکسن در سبد واکسیناسیون خود قرار داده است که اکثر کشورها با دو 
یا سه واکسن برنامه واکسیناسیون خود را پیش بردند و ما جزو کشورهایی هستیم که 

تنوع واکسیناسیون باالیی داشتیم.
ادامه تولید واکسن های ایرانی کرونا منوط به ثبت سفارش وزارت  � 

بهداشت
او در پاسخ به این سوال که آیا واکسن سازهای ایرانی همچنان مشغول تولید واکسن 
هستند یا هنوز از واکسن هایی که پیش تر به وزارت بهداشت تحویل داده اند استفاده 
می ش��ود، توضیح داد: واکس��ن به اندازه کافی موجود اس��ت، پس باید از این ظرفیت 
استفاده شود؛ بنابراین رصد شرایط و میزان ذخیره صورت می گیرد و اگر احساس کنیم 
میزان نیاز به واکسن باال است، بر حسب نیاز مجددا به واکسن سازها سفارش ساخت 

جدید خواهیم داد.
زهرایی در پاسخ به این سوال که برنامه وزارت بهداشت برای استفاده از دوز استنشاقی 
واکسن کووپارس چیست؟ بیان کرد: واکسن هایی در برنامه واکسیناسیون کشوری استفاده 
می شوند که تاییدیه سازمان غذا و دارو را داشته باشند. بر اساس اطالعات من، تاییدیه 

سازمان غذا و دارو برای دوز استنشاقی واکسن کووپارس صادر نشده است.

برنامه ای برای واردات واکسن وجود ندارد � 
وی افزود: در مورد واکسن سینوفارم آخرین محموله آبان  ماه سال ۱۴۰۰ وارد کشور 

شده است و فعال برنامه ای برای واردات این واکسن به کشور وجود ندارد.
او با اشاره به اینکه دو واکسن اسپوتنیک و آسترازنکا از سبد واکسیناسون کشور 
حذف شده اند، تصریح کرد: با وجود اینکه پیش از این از هر دو واکسن موجودی داشتیم 
اما استقبالی از تزریق این دو واکسن هم صورت نگرفت و بخش زیادی از این واکسن ها 

منقضی و امحاء شدند.
لزوم تکمیل واکسیناسیون کرونا در سنین زیر 12 � سال

زهرایی درباره آخرین تصمیم کمیته ملی واکسیناسیون کرونا برای تزریق دوزهای 
یادآور واکس��ن کرونا به سنین کمتر از ۱۸ سال تاکید کرد و گفت: همچنان شرایط 
تزریق دوزهای یادآور واکسن کرونا تغییری نداشته است و تنها گروه سنی باالی ۱۸ 
سالی که شش ماه از آخرین تزریق واکسن شان گذشته باشد مشمول تزریق دوز یادآور 

واکسن هستند.
رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت در پایان تاکید کرد: 
در سنین زیر ۱۲ سال افراد زیادی هنوز واکسن دریافت نکرده اند و از خانواده ها می خواهیم 

هرچه سریع تر نسبت به واکسیناسیون فرزندان خود اقدام کنند.

یه
زاو

مهدیه بهارمس�ت- »بیمار دغدغه 
بیم��اری اش کافی باش��د و دغدغه دیگر 
نداشته باشد، این را باید دولت انجام دهد و 
دولت برایش ممکن است.« دقیقا یک سال 
از این گفته ابراهیم رییسی، رییس جمهور 
می گذرد. سال گذشته، در همین روزهای 
گرم از مردادماه بود که سید ابراهیم رییسی 
با قلبی آسوده از پیروزی در انتخابات ریاست 
جمهوری، بر صندلی ریاست پاستور تکیه 
زد. در آن دوران گفته ه��ای او سرش��ار از 
وعده های ش��یرین و دهان پرکن بود. اما 
هرچه گذش��ت، وضعی��ت رو به وخامت 
رفت. امید به مدیریت بهینه سیاست های 
خارج��ی که از همان روزهای اول منتفی 
بود. ناتوانی دولت سیزدهم در مهار مشکالت 
اقتصادی نیز با گذر زمان علنی تر شد. امروز 
در آستانه نخستین سالگرد تصدی دولت 
توسط ابراهیم رییسی، موج گرانی ها پس 
از نان، روغن و مسکن به اقالم دارویی نیز 
رسیده است. چند هفته پیش، خبر افزایش 
۳۰۰ درصدی قیمت داروها و کمیاب شدن 
برخی اقالم دارویی در رسانه ها منتشر شد. 
طبق معمول، مقامات دولتی و رسانه های 
حامی شان نیز بالفاصله موج تکذیب ها را به 
راه انداختند. واقعیت اما چیز دیگری است. 
واقعیت در صف داروخانه ها عیان است. »دارو 
نیست!« این جمالت مشابه، صدای بسیاری 
از بیماران است که برای درمان و تهیه دارو به 
هر دری می زنند؛ بیمارانی که درد بیماری را 
همراه با ترس کمبود و گرانی های هرروزه 
دارو تحمل می کنند. البته تحریم بزرگ ترین 
مانع ورود دارو است اما نکته قابل تامل این 
است که آیا فردی که سرطان دارد می تواند 

در برابر تحریم ها مقاومت کند؟!
برخالف ادعای وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی که فروردین گفته بود: 
»امس��ال مجلس حدود سه میلیارد دالر 
ارز به وزارت بهداش��ت تخصیص داده که 
یک میلیارد دالر از سال قبل بیشتر است. 
بنابراین، امسال قطعا کمبود دارو نخواهیم 
داشت« این روزها دارو برای بیماران خاص 
به سختی یا به طورکلی یافت نمی شود. حتی 
این افراد در گفت وگو با »جهان صنعت« از 
روند پیچیده نسخه های الکترونیکی، کمبود 
دارو و پوشش بخشی از هزینه دارو می گویند 
که با وجود بیماری خود یا عزیزانشان، این 
دوندگی ها ش��رایط سختی را برایشان به 

وجود خواهد آورد.
در داروخانه دکتر نظری فرد چه  � 

خبر است؟
گرما و آفتاب ظهرگاهی صورت هایشان 
را پریشان تر کرده بود، هر کدام با آشفتگی 
نسخه ای در دس��ت دارند و سراسیمه به 
سمت درهای داروخانه حرکت می کنند. 
بعضی برای تهیه داروی عزیزانشان و بعضی 
هم برای خودشان در این داروخانه حضور 
دارند و اغلب هم گله مند گرانی و کمبود 
دارو هستند و حتی بسیاری  از دوندگی  برای 
حمایت بیمه می گویند. آدم هایی که از یک 
میلیون تا چند ده میلیون در ماه هزینه تهیه 
دارو می کنند که بیشترشان جزو بیماران 
خاص و سرطانی هستند. برخی با لبخند 
و دارو در دست از داروخانه خارج می شوند 
ولی بیشترشان با بغضی فرو خورده با دستان 
خالی داروخانه را ترک می کنند. عده ای از 
بیماران نیز به دلیل بخشنامه جدید وزارت 
بهداشت از داروهای خارجی محروم ماندند، 
چراکه به دلیل کمبود داروی خارجی وزارت 
بهداش��ت نیمی از داروهای وارداتی را به 
فقط بیماران پیوندی اختصاص داده است. 
به همین دلیل بسیاری از بیماران خاص با 
نگرانی از عوارض احتمالی داروهای ایرانی یا 
تاثیر کمتر آن از مصرف نمونه ایرانی داروهای 

خارجی گله می کنند.
داروی کلیه ام نیست! � 

زن جوان��ی روی صندل��ی کنار دکتر 
نظری فرد نشسته و چشم به موزاییک های 
رنگ و رو رفته آن دوخته است. نسخه را از 
کیفش درم��ی آورد و می گوید: حدود ۲۰ 
روز اس��ت که دارو ندارم. ۹ سال است که 
درگیر بیماری کلیه ام و داروی سلسپت و 
پروگراف خارجی مصرف می کنم ولی االن 
داروخانه می گوید به خاطر بخشنامه جدید 
وزارت بهداشت نمونه خارجی این دارو فقط 
به بیماران پیوندی اختصاص داده شده است. 
حاال بعد از ۹ سال که داروی خارجی مصرف 
می کنم باید نمونه ایرانی آن را مصرف کنم. 
به نظرم از نگاه وزارت بهداش��ت ما انسان 
نیستیم. موش آزمایشگاهی هستیم که 
می خواهن��د داروه��ای ایران��ی را روی ما 

آزمایش کنند.
داروی شیمی درمانی نیست! � 

چند قدم آن طرف تر زن جوانی دست 

دختر کوچکش را محکم در دست می فشارد 
و با دست دیگرش اشک چشمش را پاک 
می کند و با ناامیدی در جواب سوال هایی از 
کمبود دارو سری تکان می دهد و می گوید: 
چندین روز اس��ت که به هم��راه دخترم 
از اسالمش��هر تا تهران برای تهیه داروی 
شیمی درمانی شوهرم به تهران می آییم. 
همسرم ۵ س��ال است که درگیر بیماری 
سرطان است. طی این سال ها مانند امسال 
درگیر کمبود دارو نبودم. دو ماه است درگیر 
یک نسخه ۶۰ تایی داروی اتوپوزاید خوراکی 
برای شیمی درمانی همسرم هستم. داروخانه 
هم می گوید فقط ۱۰ تا از این دارو را موجود 
دارد. این در حالی است که عزیز من ۴۰ روز 
بدون دارو زندگی می کند. حاال هم به جای 
اینک��ه ۳۰ روز در ماه ای��ن دارو را مصرف 
کند باید ۱۰ روز آن را بخورد. متاسفانه هر 
لحظه امکان رشد توده های سرطانی وجود 
دارد و حال شوهرم هر روز جلوی چشمان 
من و فرزندانم بدتر می شود. تا این لحظه 
تمام داروخانه های تهران را زیر و رو کردم 
اما هیچ کدام از آنها داروی ایرانی یا خارجی 
مورد نیاز من را ندارند. وقتی به ۱۹۰ زنگ 
می زنیم هم به ما می گوید فعال یک ماه است 
این دارو در دسترس نیست. هر روز دست از 

پا درازتر به خانه برمی گردم.
چرا داروی خارجی در ناصر خسرو  � 

است؟!
پیرمرد با مو و ریش  س��فید، نس��خه   
پزش��کی در دست ، عرق پیش��انی اش را 
پ��اک می کند، چند دقیق��ه ای با نگرانی 
جلوی داروخانه چند قدمی راه می رود، او 
زمزمه کنان از بیماری سرطان همسرش 
می گوید که کمبود داروها شرایط سخت 
اقتص��ادی را برایش ایجاد ک��رده و ادامه 
می دهد: من از مسووالن یک سوالی دارم؛ 
چرا داروی خارجی در ناصرخسرو موجود 
است اما در داروخانه ها نیست. فقط داروهای 
خارجی حال همسرم را بهتر می کند. هر 
دفعه ک��ه داروهای ایرانی را مصرف کرده، 
کمردرد و پادرد گرفته است. پزشک به ما 
گفته است این دردها از عوارض داروهای 
ایرانی اس��ت. برای حمایت بیمه هم باید 
یک سری پروسه اداری را طی کنم که در 

این شرایط واقعا کار سختی است.
 � قیمت گ�زاف داروه�ا و ویزیت 

پزشک
م��رد میانس��الی با چند کیس��ه دارو 
به س��رعت از داروخانه بی��رون می آید، از 
ح��رف زدن امتناع می کن��د و با عجله به 
سمت ماش��ینی که پارک شده می رود و 
می گوید: گرانی دارو کمر ما را شکسته است. 
می گویند داروها ۳۰ درصد گران شده است 
اما آنها از وضعیت داروها به خوبی اطالعی 
ندارن��د. دارویی که چند ماه پیش آن را به 
قیمت چهارصد هزار تومان می خریدم امروز 
یک میلیون و دویست هزار تومان بابت آن 
پول پرداخت کردم. ویزیت پزشک هم به 
موازات قیمت دارو گران شده است. ویزیت 
پزشک تا ماه پیش ۷۰ هزار تومان بود، اما 
دیروز تنها برای نوشتن نسخه صد و چهل 
هزار تومان بابت آن پرداخت کردم. به این 
گرانی ها باید ماهانه ۲ میلیون تومان هزینه 
دارو و ویزیت اضافه کنم، مگر یک بازنشسته 

چقدر حقوق می گیرد! 

دارو برای پیوندی ها هم نیست � 
چند ق��دم آن طرف تر مرد میانس��ال 
دیگری با دو دس��ت صورتش را گرفته و 
به زمین نگاه می کند، روی یکی از همین 
نیمکت های اطراف داروخانه نشس��ته، با 
ناامیدی در جواب س��وال هایی از کمبود 
دارو سری تکان می دهد و می گوید: شش 
سال است پیوند شده ام. اما پس از روی کار 
آمدن دولت رییسی چند ماهی است که 
گرفتار تهیه دارو شده ام. چند قدم پایین تر 
از داروخانه، دالالن دارو حضور دارند، از قضا 
داروی من را هم دارند. آن هم خارجی! قرص 
خارجی نمونه کانادایی که من با دفترچه 
بیمه به قیمت ۳ ه��زار و پانصد تومان از 
داروخانه می خرم را آنها یک میلیون و پانصد 
هزار تومان می فروشند. بنده به شخصه به 
دلیل نبود داروی مورد نیازم ماه گذشته با 
علم به اینکه شاید داروی آنها منقضی یا 
تقلبی باشد، از آنها دارو خریدم. گاهی اوقات 
دارو در داروخانه موجود می شود اما اعتبار 
نسخه ما تمام شده است، به همین دلیل 
دوباره باید ۳۰۰ هزار تومان هزینه ویزیت 
پزشک پرداخت کنم و نسخه بگیرم اما از 
شانس بد وقتی با نسخه جدید به داروخانه 
مراجعه می کنم آن دارو تمام شده است! او 
با چهره خندان و پیروزمندانه جعبه قرص 
را در هوا می چرخاند و به سمت من می آید 
و می گوید: دارو را گرفتم. اما فقط یک بسته 
به من دادند. با اینکه دکتر در نسخه دو بسته 
برای دو ماه تجویز کرده بود اما تنها یک بسته 
را به من دادند. تازه داروی اصلی سوئیسی 

من نیست بلکه نمونه کانادایی است.
با هم به س��وی داروخان��ه می رویم تا 
دلی��ل آن را از پذیرش دارو جویا ش��ویم. 
دکتر نظری فرد در این باره گفت: به دلیل 
کمبود داروی خارجی به تمام بیماران تنها 

یک بسته داده می شود. دکتر در پاسخ به 
اینکه اگر ماه دیگر دارو موجود نباشد و بیمار 
پیوندی داروی ایرانی مصرف کند و عوارض 
دامان آن را بگیرد، ادامه می دهد: از عوارض 

آن اطالع دارم اما چاره ای نیست!
 � دولت حت�ی نمی توان�د داروی 

بیماران را تهیه کند!
چند دقیقه بعد مرد موتور سواری جلوی 
داروخانه پارک می کند و با عجله نسخه ای از 
کیفش بیرون می آورد و به داخل داروخانه 
می رود، بعد از چند دقیقه بیرون می آید و 
به نظر منتظر، گوشه ای می ایستد. با صدای 
آرام حرف می زند و بین صحبت ها مدام از 
دولت گالیه می کند و می گوید: دولتی که 
توانایی تهیه داروی شهروندان بیمارش را 
ندارد، چرا استعفا نمی دهد. کاش مسووالن 
تاریخ دقیقی از پایان این مصیبت به مردم 
بدهند. در حال حاضر چندین ماه است که 
برای تهیه داروی شیمی درمانی به داروخانه 
می آیم اما با دست خالی به خانه بازمی گردم. 
متاسفانه نه نمونه خارجی این دارو موجود 
است نه ایرانی! این در حالی است که بیمار ما 

جلوی چشمانمان روزبه روز آب می شود.
اسپری آسم نیست � 

در هم��ان لحظ��ه م��ادر و دختری از 
داروخانه بیرون می آیند، نس��خه دس��ت 
دختر جوان است و مادر می گوید: من ۱۱ 
سال است که درگیر بیماری آسم هستم. 
متاسفانه با تشدید آلودگی هوا وضعیت ریه 
من هم حادتر می شود. این در حالی است 
که برای تهیه اسپری آسم هندی از ۸ صبح 
جلوی درب داروخانه منتظر نشستم تا االن 
که ساعت یک بعدازظهر است و موفق به 
تهیه آن ش��دم. اسپری آسم نمونه ایرانی 
ندارد. نگاهی به جعبه اسپری کنید، تاریخ 
انقضای آن تنها ۳ ماه وقت دارد. وقتی به 

متصدی داروخانه این موضوع را گفتم که 
اگر این دارو نبوده است پس چرا ۳ ماه وقت 
دارد، به من گفت خانوم برو استفاده کن و 

صدایت هم درنیاید!
ایرادی ندارد! � 

رفت و آمد به این داروخانه زیاد اس��ت 
و ه��ر لحظه زنان و مردان مختلفی در آن 
تردد می کنند. در این میان رییس داروخانه 
به سمت ام می آید و دلیل حضورم را جویا 
می ش��ود. بعد از بیان مش��کالت مردم با 
بی توجه��ی از کنار من رد می ش��ود و در 
پاسخ به اینکه چرا دارو نیست و عده ای به 
جای ۳۰ عدد داروی شیمی درمانی تنها ۱۰ 
عدد پیدا کرده اند، می گوید: »مشکلی پیش 
نمی آید! دارو نیست دیگر!« و با پافشاری های 
من مدیر فنی داروخانه را برای مصاحبه به 

سوی من روانه می کنند.
دارو نداریم! � 

دکتر نظری فرد مدیر فنی داروخانه دکتر 
رسول نظری فرد در خصوص بخشنامه جدید 
وزارت بهداشت به »جهان صنعت« گفت: 
به تازگی معاونت درمان وزارت بهداش��ت 
بخشنامه ای درخصوص تخصیص برخی 
داروه��ای خارجی به بیماران پیوندی که 
وضعیت حادتری نسبت به دیگر بیماران 
دارند، به تمامی داروخانه ها ارس��ال کرده 
اس��ت. به دلیل نبود ارز برای تهیه داروی 
خارجی تعداد داروه��ای وارداتی محدود 
شده است. به همین دلیل اگر فردی نسخه 
پزشک هم داشته باشد تنها به او یک بسته 
داروی خارج��ی داده می ش��ود. این روزها 
با کمبود ش��دید داروهای وارداتی روبه رو 
هستیم. وزارت بهداشت بر این عقیده است 
که به دلیل قاچ��اق معکوس درخصوص 
تخصیص ارز سختگیری می کند. بنابراین 
بیماران باید از داروی ایرانی مصرف و کمی 

تحمل کنند تا بحث ارز حل ش��ود. البته 
اینکه برخی از بیماران ب��ا مصرف داروی 
ایرانی دچار عوارض احتمالی می ش��وند را 
می دانم، اما چاره ای نیس��ت! به نظرم اگر 
قضیه ارز ترجیحی از دارو برداش��ته شود، 
موضوع کمب��ود دارو نیز حل می ش��ود. 
وی اف��زود: در حال حاضر نمونه خارجی 
داروهای ش��یمی درمانی وارد نمی ش��ود. 
به همین دلیل بیماران تنها نمونه ایرانی 
داروهای شیمی درمانی را مصرف می کنند. 
البته به دلیل مش��کالت ارزی برای تهیه 
مواد اولیه هم آنها با کمبود روبه رو شده اند. 
متاسفانه موضوعی که کمتر به آن پرداخته 
می شود مش��کل اصلی کمبود در کشور 
است. بزرگ ترین مشکل ما درباره کمبود 
دارو، تحریم اس��ت. این روزها داروی مورد 
نیاز بیماران خاص به سختی پیدا می شود. 
مقاومت در برابر تحریم ه��ا برای بیماران 
شعاری بیش نیست. بیمار سرطانی که با 
دارو زنده است، مقاومت در برابر تحریم ها را 
متوجه نمی شود. اگر بیماری داروی مسکن 
پی��دا نکند ب��رای او داروی جایگزین پیدا 
می شود اما داروی شیمی درمانی و خاص 
داروی جایگزین ندارد. مدیر فنی داروخانه با 
اشاره به اینکه دو قدم پایین تر از داروخانه دو 
دالل حضور دارند، ادامه داد: متاسفانه نیازی 
نیست بیمارانی که داروی مورد نیازشان را 
پیدا نکرده اند به ناصرخسرو مراجعه کنند. دو 
قدم پایین تر از بیمارستان ما دالل های زیادی 
حضور دارند که داروهای ش��یمی درمانی 
یخچالی را با قیمت گزافی به راحتی به مردم 
می فروشند. متاسفانه هیچ ارگانی حاضر به 
مقابله با آنها نیست. صد متر باالتر از داروخانه 
سازمان اطالعات است و دویست متر پایین تر 
کالنتری است. اما هیچ کس به دالالن دارو 
کاری ندارد. آنها در روز روشن داروهای تقلبی 
و منقضی به بیماران می فروشند. او در پاسخ 
به چرایی کمبود دارو گفت: به دلیل بخشنامه 
وزارت بهداشت داروهایی که تولید داخلی 
داریم، دیگر نمونه خارجی آن وارد نمی شود. 
تعدادی از داروها نیز در کل کشور نایاب شده 
است. به همین خاطر بیماران باید صبوری 
کنند تا دارو وارد شود. اما عموما وقتی بیماران 
داروی مورد نیازشان را از داروخانه پیدا نکنند، 
راهی بازار سیاه می شوند. معموال بیماران در 
این بازار نمونه تقلبی داروها را با قیمت ۱۰ 
تا ۳۰ برابری تهیه می کنند. وزارت بهداشت 
نیز در تهیه دارو کاری از دست اش برنمی آید، 
چراکه کشور درگیر مشکالت ارزی است. به 
عقیده من دلیل معضل کمبود دارو سیاسی 
اس��ت. اگر روابط بین المللی ایران با دیگر 
کشورها خوب شود، بیماران نیز از درد دارو 
جان نمی بازند. در حال حاضر ۳۰ مورد از 
داروهای حیاتی و خاص موجود نیس��ت، 
اما نیمی از آنها نمونه مشابه داخلی دارند 
ول��ی بیماران آن را خریداری نمی کنند. با 
این تفاسیر گویا با دست فرمانی که دولت 
سیزدهم در مدیریت اقتصادی پیش گرفته، 
ایجاد معضالت جدی تر در بازار دارو محتمل 
است و سرایتش به حوزه های دیگر نیز دور 
از تصور نیست. اما در این میان جان بیماران 
در خطر اس��ت. بیمارانی که ش��اید عزیز 
کسی باشند و نابودی آنها تمام خانواده را 

از پا می اندازد.

سال نوزدهم    چهارشنبه  12 مرداد  1401    شماره  5066

تعداد قربانیان سیل به 76 تن رسید
»جهان صنعت«- تازه ترین آمارها از شمار جان باختگان و حادثه دیدگان سیل  
اخیر حاکی از مرگ ۷۶ تن و امدادرس��انی به بیش از۶۱ هزار تن در ۲۵ اس��تان 

کشور است.
در پی بارش های شدید باران در نقاط مختلف شاهد جاری شدن سیل و وقوع 
آبگرفتگی در این مناطق بودیم؛ بارش هایی که در برخی از نقاط نظیر فیروزکوه، 
امام زاده داوود )ع(، یزد، رفسنجان و... خسارات جانی و مالی زیادی برجای گذاشته 
اس��ت. محمدحسن نامی رییس س��ازمان مدیریت بحران کشور که به استان 
چهارمحال و بختیاری سفر کرده، دیروز در این باره اظهارکرد:  امروز برای بازدید از 
مناطق سیل زده و اطالع از آخرین روند امدادرسانی به استان چهارمحال و بختیاری 
سفر کردم. در جریان این سفر با استاندار و دیگر مسووالن و مقامات محلی نیز 
دیدار و گفت وگوهایی انجام شده و آخرین وضعیت امدادرسانی در این استان ارائه 
شد. بنا شد تا طبق دستور ریاست محترم جمهوری به سرعت نسبت به جبران 

خسارات و حمایت از آسیب دیدگان اقدام شود.
وی درباره آمار جان باختگان سیل در کشور نیز گفت:  شمار جان باختگان سیل 
و آبگرفتگی در کشور برابر تازه ترین گزارش های دریافتی، ۷۶ تن است. اجساد این 
افراد به پزشکی قانونی منتقل شده و بررسی اولیه حاکی از مرگ آنها در پی سیل 
است و تحقیقات ثانویه و تکمیلی نیز در حال انجام است. همچنین ۱۶ تن مفقود 

هستند که جست وجو برای یافتن آنها ادامه دارد.

جریمه۱۱۷میلیاردتومانیعاملخشکاندندرختان
درخیابانولیعصر

»جهان صنعت«- رییس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری 
ش��ورای ش��هر تهران از جریمه ۱۱۷ میلیارد تومانی برای مالک ساختمانی در 
خیابان ولیعصر که ۱۳ اصله درخت مقابل ملک خود در این خیابان را خشکانده 

بود، خبر داد.
مهدی پیرهادی دیروز در حاشیه برگزاری هشتاد و سومین جلسه شورای شهر 
تهران درباره پرونده خشکاندن ۱۳ اصله درخت در خیابان ولیعصر اظهار کرد: این 
موضوع به صورت جدی از سوی شهرداری تهران پیگیری و در کمیسیون ماده 

۷ مطرح شد.
وی با اشاره به جریمه نقدی مالک متخلف خیابان ولیعصر تصریح کرد: به دنبال 
خشکاندن درختان خیابان ولیعصر، کمیسیون ماده هفت شهرداری تهران تشکیل 

و جریمه حدود ۱۱۷ میلیارد تومانی برای مالک در نظر گرفته شد.
رییس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران 
افزود: خیابان ولیعصر یکی از خیابان های ارزشمند تهران محسوب می شود و احتماال 
مبلغی هم قوه قضاییه به عنوان جریمه برای مالک متخلف تعیین خواهد کرد و 

مجموعه حقوقی شهرداری تهران و منطقه یک پیگیر این مساله هستند.
پیرهادی گفت: مذاکراتی صورت گرفته و قرار است حداقل بیش از ۱۰۰ اصله 

درخت با بن مناسب در خیابان ولیعصر کاشته شود.

جزئیات برگزاری دو نوبت کنکور 1402
»جهان صنعت«- معاون امور آزمون های س��ازمان سنجش گفت: دو نوبت 
کنکور ۱۴۰۲ در دی ۱۴۰۱ و تیر ۱۴۰۲ و کنکورهای ارشد و دکتری همزمان در 

اسفند ۱۴۰۱ برگزار می شوند.
دکتر حسن مروتی دیروز در نشست خبری سازمان سنجش گفت: بر اساس 
ابالغیه رییس جمهور درباره اصالحیه ساماندهی پذیرش دانشجو کنکور ۱۴۰۲ 
با تغییراتی برگزار می شود که مهم ترین تغییر آن برگزاری آن در دو نوبت است. 
پذیرش کنکور ۱۴۰۲ در مهرماه ۱۴۰۲ صورت می گیرد. دو نوبت برگزاری آزمون 

یکی در امسال خواهد بود و دیگری در سال بعد برگزار می شود.
وی افزود: نوبت اول کنکور سراسری ۱۴۰۲ در روزهای ۲۹ و ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ 
برگزار می شود. ثبت نام برای این نوبت از آزمون در روزهای ۸ تا ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۱ 
انجام می شود. نوبت اول کنکور ۱۴۰۲ به این صورت است که صبح روز ۲۹ دی 
ماه آزمون گروه علوم تجربی و در بعدازظهر آن آزمون گروه زبان های خارجی و 
صبح روز ۳۰ دی ماه آزمون گروه علوم انسانی و گروه علوم ریاضی و در بعدازظهر 

آن آزمون گروه هنر برگزار خواهد شد.
معاون امور آزمون های سازمان سنجش گفت: نوبت دوم کنکور سراسری ۱۴۰۲ 
در روزهای ۱۴ و ۱۵ تیرماه ۱۴۰۲ برگزار می شود و ثبت نام برای این نوبت از آزمون 
در روزهای ۱۵ تا ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ انجام می شود. نوبت دوم کنکور ۱۴۰۲ به 
این صورت است که صبح روز ۱۴ تیر ماه آزمون گروه های علوم انسانی و علوم ریاضی 
و فنی و در بعدازظهر آن آزمون گروه هنر و صبح روز ۱۵ تیرماه آزمون گروه علوم 

تجربی و در بعدازظهر آن آزمون گروه زبان های خارجی برگزار خواهد شد.
وی درباره تقویم برگزاری آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال 
۱۴۰۱ گفت: آزمون های ارشد و دکتری همزمان با هم در اسفندماه ۱۴۰۱ برگزار 
می شوند. آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۱ در صبح روز پنجشنبه ۱۱ اسفندماه 
۱۴۰۱ برگزار می شود. آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ نیز در سه نیم روز عصر 

پنجشنبه ۱۱ اسفند و صبح و عصر جمعه ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ برگزار می شوند.
مروتی درباره تاثیر سوابق تحصیلی در کنکورها گفت: تاثیر سوابق تحصیلی در 
کنکور ۱۴۰۱ به میزان ۴۰ درصد با تاثیر مثبت، در کنکور ۱۴۰۲ به میزان ۴۰ 
درصد با تاثیر قطعی، در کنکور ۱۴۰۳ به میزان ۵۰ درصد با تاثیر قطعی، در کنکور 
۱۴۰۴ به میزان ۶۰ درصد با تاثیر قطعی با نمرات پایه های یازدهم و دوازدهم و در 
کنکور ۱۴۰۵ به میزان ۶۰ درصد با تاثیر قطعی با نمرات پایه های دهم، یازدهم و 

دوازدهم محاسبه می شود.
وی گفت: در کنکور سال آینده دروس عمومی وجود ندارد و از سوابق تحصیلی 

داوطلبان در این دروس نمرات اخذ می شود.

اتوبوسهایتهرانزنانهومردانهمیشود؟
»جهان صنعت«- روابط عمومی ش��رکت واحد اتوبوس��رانی تهران با 
تاکید بر اینکه ناوگان اتوبوس��رانی تهران متعلق به تمام شهروندان است، 
اعالم کرد: اتوبوسی به نام اتوبوس اختصاصی بانوان یا اتوبوس اختصاصی 

آقایان در تهران نداریم.
روابط عمومی دیروز با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: موضوع تفکیک فضای در 
اختیار آقایان و بانوان در اتوبوس ها به عنوان موضوعی پذیرفته شده، چند دهه است 
که در ناوگان اتوبوسرانی تهران و سایر شهرها و کالنشهرهای کشور و حتی در 
بعضی از شهرهای جهان اجرا می شود اما در تهران، موضوعی تحت عنوان اتوبوس 

اختصاصی بانوان یا آقایان وجود ندارد.
بر اساس این اطالعیه، تفکیک فیزیکی موجود که سال هاست در ناوگان 
اتوبوسرانی تهران اعمال می شود، بر اساس میزان نیاز و میزان تقاضای آقایان 
و بانوان سهم بندی شده و لزوما به نسبت مساوی نیست و در برخی اتوبوس ها 
و خطوط و در بعضی ایام و س��اعات، ممکن است این سهم نسبت به فضای 
ثابت پیش بینی شده متغیر باشد. این اطالعیه می افزاید: نیروهای بهره برداری 
شرکت واحد که از طریق نظارت به صورت هوشمند و همچنین کنترل میدانی، 
ایستگاه ها و خطوط را رصد می کنند، بر اساس تراکم مسافر و تقاضای سفر 
در برخی ساعات، تعدادی از اتوبوس ها را به صورت کامل به آقایان و در بعضی 
ساعات به طور کامل به بانوان اختصاص می دهند تا با توجه به تعداد مسافران 
در ایستگاه ها، نسبت به برداشت بخشی از مسافران و ایجاد تعادل و توازن در 

خطوط اقدام کنند.
روابط عمومی ش��رکت واحد در پایان اطالعیه خود تاکید کرده است: اساسا 
موضوعی به نام اتوبوس اختصاصی بانوان یا اتوبوس اختصاصی آقایان در تهران وجود 
ندارد و ناوگان اتوبوسرانی تهران بر اساس رسالت و ماموریت خود در خدمت تمام 
شهروندان گرانقدری است که با وجود همه کاستی ها و کمبودهای موجود، اتوبوس 

را به عنوان وسیله رفت و آمد خود در سطح شهر انتخاب کرده اند.

خبر
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نادر نینوایی- وعده های مطرح شده 
در حوزه گردش��گری ک��م نبوده اند و 
عزت اهلل ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و 
حتی خود رییس جمهور نیز وعده هایی را 
برای بهبود وضعیت گردشگری در کشور 
مطرح کرده اند که البته هیچ یک تاکنون 

به سرانجام مشخص نرسیده است.
از مهم ترین وعده هایی که در راستای 
توس��عه گردشگری در دولت سیزدهم 
مطرح ش��ده می توان به وعده توسعه 
و گسترش گردش��گری خانواده محور، 
وعده توسعه گردشگری حالل و مذهبی، 
وعده توسعه گردشگری مبتنی بر شادی 
و اوقات فراغت و وعده بی سرانجام رییس 
دولت برای تبدیل اس��تان گلستان به 

قطب گردشگری کشور اشاره کرد.
برای بررسی بیشتر نتایج این وعده ها 
گفت وگویی را با دکتر اسرافیل شفیع زاده 
فارغ التحصیل دکترای اقتصاد گردشگری 
از اسپانیا و عضو موسس انجمن علمی 
گردش��گری ایران ترتی��ب دادیم. وی 
معتقد اس��ت وعده های مطرح ش��ده 
خروجی مشخصی نداشته و بیشتر جنبه 

گفتاردرمانی داشته اند.
مش��روح نظرات و گفته های دکتر 
شفیع زاده در خصوص وعده های دولت 
س��یزدهم در حوزه گردشگری در پی 

می آید.
 � وع�ده بی س�رانجام تحق�ق 

گردشگری خانواده محور
کلیت برنامه ضرغامی آنچنان که در 
کمیسیون های مختلف مجلس شرح 
داده اس��ت مبتنی ب��ر ایجاد تحول در 
س��اختار وزارتخانه، با تاکید بر توسعه 
گردش��گری داخلی و خانواده محور در 

ایران اسالمی بوده است.
دکتر شفیع زاده در خصوص میزان 
موفقیت ضرغامی و دولت در تحقق این 
وعده گفت: در خصوص مساله مطرح 
شده به عنوان گردشگری خانواده محور 
بای��د بگویم آنچه مطرح ش��ده در حد 
صحبت بوده اس��ت و اینک��ه اقدامات 
عملیاتی خاصی صورت گرفته باش��د 
به عنوان یک بازیگر حوزه گردشگری 
و فع��ال بخش خصوصی اگر منصفانه 
بگویم خروجی خاصی مشاهده نشده 
اس��ت. به هر حال رویکرد دولت اساسا 
گفتاردرمانی بوده است. بنابراین می توانم 
بگویم حرکت روش��ن و اثربخش��ی را 
در ارتباط با گردش��گری خانواده محور 
عمال نداش��ته ایم و تبلور صحبت های 
مطرح ش��ده عمال مش��خص نیست. 
در خصوص گردش��گری خانواده محور 
عملکرد و اطالعاتی در خصوص نتایج 
مطرح نشده اس��ت. برخی از ادعاهای 
مطرح ش��ده نیز اصوال قابل سنجش و 

اندازه گیری نیست.
وی افزود: مش��خص نیس��ت چه 
برنامه های عملیاتی برای گردش��گری 
خانواده مح��ور به اجرا درآمده اس��ت. 
رویکرد وزیر میراث فرهنگی در مدتی 
ک��ه مس��وولیت را پذیرفته ان��د صرفا 
گفتمان مح��ور و مبتن��ی بر گفت وگو 
بوده است و بیشتر جنبه های تبلیغاتی 
را می بینم. وقتی صحبت از گردشگری 
خانواده محور می شود باید شرایطی مهیا 
ش��ود که خانواده ها بتوانند به شکلی 
قابل اتکا در حوزه گردشگری داخلی و 
بین المللی نقش آفرین شوند و بتوانند از 
فرصت های جدیدی که برایشان ایجاد 

می شود اس��تفاده کنند. به نظرم این 
موضوع گردشگری خانواده محور نیز مثل 
آن صحبت هایی است که در دولت های 
گذش��ته در خصوص ارزان سازی سفر 
مطرح شد و بیشتر جنبه تبلیغی موضوع 

در نظر گرفته شده است.
عض��و موس��س انجم��ن علم��ی 
گردشگری ایران با اشاره به این نکته که 
در شرایط اقتصادی نامساعد فعلی وزارت 
گردشگری از جمله وزارتخانه هایی است 
که می تواند نشاط را در جامعه ایجاد کند 
گفت: وزارت گردشگری می تواند باتوجه 
به گرایش های خانواده های مختلف در 
خصوص جنبه های مختلف گردشگری 
اعم از فرهنگی، مذهبی و یا »گردشگری 
در محل های روس��تایی«، زمینه های 
الزم را فراه��م کن��د. طبیعتا توجه به 
این حوزه های گردشگری هم می تواند 
موجب ایجاد نش��اط شده و هم باعث 
ایجاد درآمد در حوزه گردشگری شود.

ش��فیع زاده خاطرنش��ان کرد: وزیر 
میراث فرهنگی اعتنایی به ارائه تصویر 
مشعشع از ایران ندارد؛ در غیر این صورت 
در خصوص نحوه امر به معروف و نهی 
از منکر صورت گرفته صحبت می کردند 
و درخواس��ت می کردند ک��ه با روش 

پسندیده تر با جوانان برخورد شود.
 � وعده بی نتیجه ایجاد نش�اط 

و سرگرمی
پیش از ای��ن ع��زت اهلل ضرغامی، 
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری با اشاره به لزوم ایجاد نشاط 
و سرگرمی گفته بود: موضوع نشاط و 
س��رگرمی مردم از جمله اولویت هایی 
است که در وزارتخانه دنبال می کنیم؛ 

با توجه به خأل جدی در حوزه ش��ادی 
و اوقات فراغت مردم، بخش��ی را برای 
حمایت از کس��انی که می خواهند در 
این حوزه سرمایه گذاری کنند، تشکیل 
دادیم. اعالم کردیم هر کسی در هر جایی 
بتواند محیط های تفریحی، شهربازی و یا 
محیط های سرگرمی ایجاد کند حمایت 
می کنیم و تس��هیالت می دهیم، برای 
اولی��ن بار از تبصره ۱۸ به این افراد وام 
می دهیم و مشکالت و موانعشان را هم 

برطرف می کنیم.
باوجود مطرح ش��دن ای��ن وعده از 
س��وی ضرغامی اما تاکن��ون خروجی 
مش��خصی در خص��وص آن گ��زارش 

نشده است.
شفیع زاده عضو موسس انجمن علمی 
گردشگری ایران در خصوص نتایج عملی 
تحقق این وعده به »جهان صنعت« گفت: 
حوزه گردشگری در این یک سال تحت 
تاثیر مساله کرونا قرار داشته است. یعنی 
اگر صادقانه نگاه کنیم گردشگری کشور 
همچنان از خاکستر کرونا برنخواسته 
اس��ت و به نوعی بخش گردش��گری و 
تامی��ن اوقات فراغت در ایران همچون 
بسیاری از کشورهای دیگر درگیر این 

موضوع است. 
به هر حال اینکه وزارت گردشگری 
عم��ال چه میزان در این رابطه کوش��ا 
عمل کرده و به گونه ای عمل کرده که 
نشاط به جامعه در قالب برنامه ها تزریق 
شود، باید بگویم ما نشانه های مشخصی 
در این خصوص نمی بینیم. اگر به آنچه 
در دیزنی لن��د و حتی در دوبی صورت 
می گی��رد نگاه کنیم و فس��تیوال ها و 
فضاسازی هایی که در کشورهای همسایه 

صورت می گیرد را مورد توجه قرار دهیم 
می بینیم این موضوع آن طور که باید و 
ش��اید محقق نشده است، یعنی ایجاد 
نشاط در جامعه ایران تبلور کمی دارد.

وی افزود: می بینیم که یکسری جوان 
و نوجوان که در یک محل جمع شده اند 
تا فعالیتی برای انجام اسکیت یا فعالیت 
مشابهی داشته باش��ند با آنها برخورد 
می ش��ود. اگر موقعیت های اینچنینی 
را از فرزندانم��ان دری��غ کنیم تبعاتی 
ایجاد می ش��ود و نمی توان صرفا تاکید 
بر گفتاردرمانی باشد و صحبت هایی از 
سوی وزیر میراث فرهنگی مطرح شود اما 
اثر آن در جامعه دیده نشود. در خصوص 
آنچه وزیر گردش��گری به عنوان وعده 
مطرح کرده اصوال اقدامات تاثیرگذاری 
را حداقل در این حوزه هایی که خود او 
عنوان کرده اس��ت ندیده ایم. به نظرم 
عمدتا جنبه های تبلیغاتی مطرح است 
و نتایج وعده های مطرح شده مشخص 
نیست. رشد صنعت گردشگری ایران هم 
به شدت کند است و باید در زمینه های 
بازاریابی و تصویرسازی روشن از ایران 

توجه بیشتری شود. 
همچنین ایجاد جشنواره ها، ایجاد 
اوقات فراغت و ایجاد نشاط و سرگرمی 
با برگزاری جشنواره ها در پارک ها باید 
مد نظر قرار گیرد که فعال این موضوعات 

محقق نشده است.
ش��فیع زاده ضمن اشاره به اتفاقات 
ناگ��واری که در جامع��ه افتاده و نمود 
آن در اینس��تاگرام دیده می شود ابراز 
کرد: می بینیم که در بحث موس��یقی 
و کنسرت ها اتفاقاتی می افتد که نشاط 
م��ردم مخدوش می ش��ود و نظایر آن 

را در یک��ی از کارخانه ه��ا و در زمینه 
برگزاری کنس��رت در اهواز هم دیدیم. 
ب��ه نظ��رم وزارت گردش��گری در این 
حوزه ه��ا مس��وول اس��ت و در زمینه 
کنسرت ها باید مطالبه گری کند چون 
این موضوعات ارتباط با نشاط جامعه و 
سالمت جامعه دارد. جامعه پرخاشگر و 
عصبی امروز نیاز به کنسرت، فعالیت های 
فرهنگی و سینما دارد. اگر فشار در این 
حوزه زیاد ش��ود مردم برای ش��رکت 
در کنس��رت ها به کشورهای همسایه 
می روند و سختگیری های صورت گرفته 
سبب خروج ارز از کشور می شود. توجه 
نکردن به سیاست های تساهل و تسامح 
در ح��دی که در چارچوب اعتقادی ما 
است  باید مورد نظر قرار گیرد تا از خروج 

منابع از کشور جلوگیری شود.
 � وعده بی نتیجه تبدیل استان 

گلستان به قطب گردشگری
اسفندماه سال گذشته استان گلستان 
مقصد شانزدهمین سفر استانی رییس 
دولت سیزدهم بود. در این سفر رییس 
قوه مجریه وعده داد که استان گلستان 
به قطب گردشگری و کشاورزی تبدیل 

خواهد شد.
با وجود گذشت بیش از چهار ماه از 
این اظهارات اما همچنان اقدام موثری 
برای تبدیل اس��تان گلستان به قطب 

گردشگری کشور کلید نخورده است.
شفیع زاده عضو انجمن تورگردانان 
ای��ران در خص��وص نتای��ج وع��ده 
رییس جمهور برای تبدیل استان گلستان 
به قطب گردشگری کشور گفت: آنچه که 
از سوی رییس جمهور در این خصوص 
مط��رح می ش��ود صرفا وعده اس��ت. 
صحبت های مطرح شده برای ساکنان 
استان گلستان خیلی جذاب است. اینکه 
می شنوند رییس جمهور در خصوص یک 
چنین مساله ای صحبت می کند برایشان 
جذاب است. باید بگویم مساله توسعه 
گردشگری در استان گلستان یک نمونه 
از وعده های بی سرانجام دولت است. این 
مساله محدود به این دوره نیست و خیلی 
از سیاستمداران کشور ما در دوره های 
مختل��ف مطالبی را عن��وان می کنند 
که عمق ندارد و گاهی مطالعه نش��ده 
این مطالب را عن��وان می کنند. وقتی 
صحبتی در خصوص توسعه گردشگری 
در یک استان مطرح می شود اما اقدامات 
اثرگذار انجام نمی گیرد و یا حداقل نشانی 
دیده نمی شود که این استان در مسیر 
توس��عه گردشگری قرار داشته باشد و 
کس��ب وکارهای مرتبط با گردشگری 
رونق نمی یابد وعده مطرح شده مساله ساز 

می شود. 
به هر حال تبلور توسعه گردشگری 
در اختصاص اعتبارات، فعال شدن بخش 
خصوص��ی و رونق فضای کس��ب وکار 

مرتبط با گردشگری است.
شفیع زاده در خاتمه خاطرنشان کرد: 
در صورت تحقق وعده تبدیل اس��تان 
گلستان به قطب گردشگری، سرمایه ها 
 باید به استان گلستان گسیل شوند و 
جوانان در حوزه گردشگری فعال شوند 
که این اتفاق نیفتاده است. مسووالن  باید 
توجه داشته باشند که مردم قول های آنها 
را می شنوند و در صورت تحقق نیافتن 
وعده ها اعتمادشان خدشه دار می شود. به 
نظرم  باید در زمینه مطرح کردن وعده ها 
و عمل��ی بودن یا نبودن وعده هایی که 
مطرح می شود مشاوره های صحیحی به 

رییس جمهور داده شود.
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خبر

ساماندهیتعطیالتکشوردردستورکارستاد
خدماتسفر

»جهان صنعت«- معاون گردشگری 
کش��ور در پنجاه و دومین نشست ستاد 
مرکزی هماهنگی خدمات سفر با اشاره 
به اهمیت موضوع ساماندهی تعطیالت 
توسط اعضای ستاد بر هم افزایی ظرفیت  
دستگاه ها در راس��تای توزیع زمانی و 
مکانی سفر تاکید کرد. پنجاه ودومین 
نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات 
س��فر به ریاس��ت علی اصغر شالبافیان 

معاون گردشگری کشور و با حضور مصطفی فاطمی دبیر ستاد و اکثریت اعضا روز 
سه شنبه ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱ در سالن خلیج فارس معاونت گردشگری برگزار شد. 
شالبافیان به اهمیت ساماندهی تعطیالت توسط اعضای ستاد مرکزی هماهنگی 
خدمات سفر اشاره کرد و افزود: »توزیع تعطیالت می تواند از اذحام سفر بکاهد 
و موجب کاهش سوانح و حوادث شود که اعضای ستاد مرکزی هماهنگی سفر 
بهترین افراد برای اجرایی شدن این مهم هستند.« او به آسیب شناسی انجام شده 
درباره تعطیالت کشور در معاونت گردشگری اشاره کرد و تقویم تعطیالت فعلی 
را دارای چالش هایی دانست که در ساماندهی باید مورد توجه قرار بگیرند. معاون 
گردشگری در ادامه بر توزیع مکانی سفر تاکید کرد و افزود: »در نوروز امسال کشور 
اوج سفر ویژه ای را تجربه کرد که اگر تمهیدات و همکاری اعضای ستاد در سطح 

ملی و استانی وجود نداشت، با مشکالت جدی مواجه می شدیم.«

سردار مهری خبر داد
تشکیلکمیتهمبارزهباقاچاقدروزارتمیراثفرهنگی

»جهان صنعت«- فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی از تشکیل کمیته 
مبارزه با قاچاق برای اولین بار در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
خبر داد. سردار حسن مهری با اعالم این خبر تصریح کرد: »این کمیته بر اساس 
تاکید و دستور مهندس سید عزت اهلل ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی و با پیگیری های علی دارابی قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی 
کشور تشکیل شده و هدف اصلی آن کاهش جرائم مرتبط با قاچاق در حوزه 

میراث فرهنگی و صنایع دستی است.«
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی با بیان اینکه فرماندهی یگان حفاظت 
میراث فرهنگی دبیری این کمیته را بر عهده دارد، افزود: »از اولین روزهای انتصاب 
به عن��وان فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی و نماینده تام االختیار وزیر در 
جلسات ستاد مقابله با کاال و ارز شرکت می کردم که با توجه به حساسیت ها در 
حوزه مقابله با قاچاق اشیای تاریخی و صنایع دستی ضرورت تشکیل این کمیته 
احساس می شد و خوشبختانه این کمیته تشکیل شد و دبیر و اعضای این کمیته 

در حکمی از سوی قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی منصوب شدند.«
او ادامه داد: »برنامه ریزی کالن و تش��ریک مس��اعی با هدف پیشگیری و 
مقابله با قاچاق کاال در حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی، ایجاد هماهنگی و 
تعامل سازنده با ستاد، ایجاد کارگروه های آموزشی و هماهنگی با دستگاه های 
کاشف، تشدید مقابله با س��وداگران و انجام اقدامات پیشگیرانه، جلوگیری از 
ورود صنایع دستی قاچاق و تقلبی به کشور و… از مهم ترین اهداف تشکیل 

این کمیته است.«

برگزاریمدرسهتابستانیگردشگری۱۴۰۱
»جهان صنعت«- مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه ریزی گردشگری 
خبر داد: »ثبت نام دور ه های آموزشی مدرسه تابستانی گردشگری ۱۴۰۱ با هدف 
تعلیم نیروی انسانی شاغل و یا عالقه مند به فعالیت در صنعت گردشگری از تاریخ 
۱۲ مردادماه جاری آغاز می شود.« زاهد شفیعی با بیان این خبر گفت: »فراهم 
کردن امکان دسترسی به آموزش های کاربردی برای فعاالن صنعت گردشگری 
و کس��انی که قصد ورود به این حوزه را دارند، اصلی ترین وظیفه آموزش های 
کوتاه مدت گردش��گری محسوب می شود. در همین راس��تا با هدف افزایش 
مهارت های نیروی انسانی شاغل در این حوزه، برگزاری دوره های آموزشی در قالب 
»مدرسه تابستانی گردشگری« سال ۱۴۰۱، در دستور کار معاونت گردشگری 

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار گرفته است.«
او افزود: »ثبت نام این دوره ها که شرکت در آنها برای همه افراد فعال در بخش 
گردشگری اعم از راهنمایان، فعاالن گردشگری روستایی، مدیران اقامتگاه های 
بوم گردی، دانشجویان و سایر عالقه مندان به این آموزش ها، آزاد و رایگان است، 
از تاریخ ۱۲ مرداد ماه آغاز می شود و متقاضیان می توانند با مراجعه به نشانی 

اینترنتی education.mcth.ir برای شرکت در دوره ها نام نویسی کنند.«
مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه ریزی گردشگری با بیان اینکه آغاز 
شروع کالس ها که به صورت مجازی برگزار می شود ۲۲ مردادماه جاری خواهد 
بود، یادآور شد: »این برنامه شامل چهار دوره آموزشی مستقل از یکدیگر و با 
موضوعات مختلف است که مخاطبان می توانند در یک یا چند دوره شرکت کرده 
و پس از پایان دوره، گواهینامه مورد تایید دفتر مطالعات، آموزش و برنامه ریزی 
گردشگری را دریافت کنند.« گفتنی است برگزاری دوره های مذکور به  صورت 

برخط این طور خواهد بود.

»جهانصنعت«درگفتوگوباعضوموسسانجمنعلمیگردشگریایرانبررسیکرد

وعده های بی سرانجام دولت در حوزه گردشگری
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه

قانون های حل جدول سودکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یک تا 
۹ نوشته شود. بدیهی است که هیچ عددی 

نباید تکرار شود. 
۲- در ه��ر مربع ۳×۳ اعداد یک تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددی نباید 

تکرار شود.

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه

سودوکو 
س��ودوکو Sudoku ی��ک واژه ترکیبی 
ژاپنی به معنای عددهای بی تکرار است و 
امروزه به جدولی از اعداد گفته می شود که 
به عنوان یک سرگرمی رایج در نشریات 

کشورهای مختلف به چاپ می رسد.
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عمودی: 
۱- مثل��ی با این مفهوم ، دیگر امیدی نداش��تن– هر گروه 

اجتماعی
۲- کوشا و پرتالش - نام آخرین شاهان فرانسوی – قطعه ای 

در خودرو
۳- نق��ش هنری بازیگر – باالترین درجه در ارتش ایران – 

مناسب طبع و لذت بخش 
۴- آبرو و حیثیت – ساقه قطور درختان – از غذاهای محلی 

و سنتی استان گیالن 
۵- نشانی پستی – آوای جرس – عقب و پشت سر

۶- پیش��وندی به معنی همه – دوس��ت و رفیق – موهای 
صورت آقایان – سال ناتمام

۷- زنگ بزرگ کلیسا – زنجیر آهنی – سقف خانه
۸- خطاب سراینده به قلب خود – آغوش و کنار – شماره 

منفی – طایفه سرگردان
۹- منس��وب به مردم کشور – دریایی میان اروپا و آسیا – 

هماهنگی و متناسب بودن
۱۰- تکی��ه کالم ش��بان – گون��ه ای آش که ب��ا خمیر نان 

می پزند – محدوده اماکن متبرکه – رایحه غذا
۱۱- س��وغات ی��زد – محاف��ظ درگفتار مردم��ی – ناگاه 

حمله بردن
۱۲- کتابی نوشته پی یر لوئیس شاعر و نویسنده فرانسوی – 
چروک پوست – هم ضمیری مفعولی و هم جنگ و نبرد 

۱۳- ملون و رنگارنگ – سرانجام – دور از نظر 
۱۴- ش��کل دادن به الماس – نوش��ته های اصلی – ستون 

بادبان 
۱۵- اصل لبنیات – مکان باستانی از دوره هخامنشی در ۷ 

کیلومتری شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان

افقی:
۱- سومین دیوان شعر مهدی اخوان ثالث – همه نیروهای 

مسلح کشور
۲- فیزیکدان و کاش��ف انگلیسی گاز آرگون و برنده جایزه 

نوبل ۱۸۴۲ میالدی – حالت فلز مارپیچ 
۳- س��طح ناص��اف خودروها – اجاق گاز سربس��ته – آینه 

خیاطان – ابزار رسام دایره
۴- پس��وند محوکننده – کالن شهر کش��ور کره جنوبی – 

آشفتگی و بی آرامی

۵- خصلت پسندیده اخالقی – بنیاد و شالوده – پیشرفته و بافرهنگ
۶- غرش ابر و از فنون ورزش کشتی آزاد و فرنگی – خاندان 
وزیران ایرانی در دربار خلیفه های عباس��ی – ابر نزدیک به 

سطح زمین
۷- از مناطق اس��تان البرز – س��وغات زمس��تان – لکنت 

و زبان گرفتگی
۸- تغییریافتن حالت از جامد به مایع – امید و آرزو – ماه 

اعتکاف – در رگ جاری است
۹- از ساخته های کمال تبریزی در مقام کارگردانی – کار 

شایسته و پسندیده – رشته کوهی در جنوب غربی اروپا

۱۰- خط ک��ش مهندس��ان – لقم��ه خمیری که به ش��تر 
می دهند – نگهبانی 

۱۱- محفظه سربی در چاپخانه – آغشته به آب – شهری 
در غرب استان چهار محال و بختیاری

۱۲- گردش روزگار – آلونک – از کمیت های فیزیکی
۱۳- جعل��ی و غیراصل��ی – مار ب��زرگ و بی زهر – تکان 

کم – فن و تردستی در کار
۱۴- از انواع حلوا – شهری در کشور اتریش

۱۵- مت��داول و گس��ترش دادن – کتابی از جرجی زیدان 
نویسنده مسیحی لبنان

جواب جدول شماره   2282 
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مهمان امروز:  کافه    سينما۱۱۱

استفنکینگبهدادگاهمیرود

»جهان صنعت«- اس��تفن کینگ رمان نویس مش��هور 
در مخالفت با ادغام دو غول بزرگ انتش��اراتی جهان در دادگاه 
شهادت می دهد. وزارت دادگستری آمریکا از یک قاضی فدرال 
خواسته تا از ادغام دو انتشارات عظیم »پنگوئن رندوم  هاوس« و 
»سایمون  اند شوستر« به ارزش ۲/۲ میلیارد دالر جلوگیری کند 
و قرار است »استفن کینگ« نویسنده مطرح به عنوان یکی از 
چندین نویسنده ای که تحت تاثیر این تصمیم متضرر می شوند 

در دادگاه شهادت دهد.
»سایمون  اند شوستر« سال هاست ناشر آثار »استفن کینگ« 
اس��ت. دول��ت آمریکا نیز ک��ه مخالف ادغام این دو انتش��ارات 
بزرگ اس��ت معتقد است ادغام پیش��نهادی احتماال منجر به 
دریافت پیش پرداخت های کمتری به نویس��ندگان کتاب های 
پرفروش می شود، به این معنی که نویسندگانی که سال ها روی 
دست نوشته های خود زحمت می کشند، دستمزد کمتری برای 

تالش های خود دریافت خواهند کرد.
»کینگ« که نگارش رمان های پرفروشی چون »درخشش« و 
»کری« را در کارنامه دارد به همراه برخی از فعاالن عرصه انتشارات 

و نمایندگان نویسندگان در دادگاه شهادت می دهد.
»پنگوئن رندوم  هاوس« که بزرگ ترین ناشر کتاب در ایاالت 
متحده است در نوامبر ۲۰۲۰ اعالم کرد قصد دارد انتشارات رقیب 
یعنی »سایمون  اند شوستر« را خریداری کند. »پنگوئن رندوم  
هاوس« متعلق به ش��رکت رسانه ای آلمانی »برتسلمان« است 
در حالی که انتشارات »سایمون  اند شوستر« بخشی از کمپانی 
»CBS« است و وزارت دادگستری شکایت خود را در مخالفت با 

ادغام این دو انتشارات  در نوامبر ۲۰۲۱ تنطیم کرده است.
پنگوئن رندوم  هاوس،  هارپر کالینز، مک میالن، سایمون  اند 
شوستر و هچت، بزرگ ترین ناشران انگلیسی زبان دنیا محسوب 
می شوند. »استفن کینگ« خالق بیش از  ۲۰۰ اثر ادبی در ژانرهای 
وحشت و خیال پردازی است. او نویسندگی را در سن هفت سالگی 
آغاز کرد و با نام های مستعار »ریچارد باکمن« و »جان سوئیتن« 
آثار متعددی نوشته است. رمان های »کینگ« چنان با استقبال 
گرمی از سوی خوانندگان او روبه رو شد که فیلم های زیادی بر 

اساس آنها در سینما ساخته شد.
کارگردانان مطرح با اقتباس از رمان های او فیلم های بسیاری 
ساخته اند. برخی از این فیلم ها با بازی درخشان بازیگران نامدار 
بر پرده رفته که از آن جمله می توان به »درخش��ش«، »مسیر 
س��بز«، »رهای��ی از شائوش��نگ«، »آن«، »م��ه«، »میزری« و 

»۱۴۰۸« اشاره کرد.

حراججواهراتگمشده»الویسپریسلی«

»جهان صنعت«- مجموعه ای از جواهرات متعلق به »الویس 
پریسلی«  که سال ها گمان می رفت برای همیشه گم  شده  بودند،  
در قالب یک مجموعه به حراج گذاشته خواهند شد. کارشناسان و 
تاریخ دانان از مدت ها پیش از مجموعه ای از جواهرات مطلع هستند 
که این خواننده به »تام پارکر«  مدیر برنامه هایش اهدا کرده بود.

مجموع��ه داران و طرف��داران این خوانن��ده چندین دهه در 
جست و جوی این آثار بودند و گمان می کردند این مجموعه گم 
شده است. اکنون به لطف »بریجیت کروز« مدیرعامل حراجی 
»GWS«، این آثار کشف و جمع آوری شده اند و برای نخستین بار 

در کنار یکدیگر به نمایش گذاشته شده اند.
دویست شی از جمله حلقه های طال مزین به جواهر،  دکمه های 
سردست پیراهن، ساعت و زنجیر در بیست و هفتم آگوست در 
حراجی به مزایده گذاشته خواهند شد. در جریان این حراجی، 
گیتاری ک��ه »الویس«  با آن در برنامه تلویزیونی س��ال ۱۹۶۸ 
قطعاتی را اجرا کرد نیز به مزایده گذاشته خواهد شد. همسر سابق 
»الویس«  نیز با وجود اینکه مالک هیچ یک از این جواهرات نیست 

در جمع آوری آنها با »کروز« همکاری کرده است.

آخرینبرگکتابزندگیگلشیریورقخورد

»جه�ان صنعت«- احمد گلش��یری مترج��م ادبیات 
داستانی، دوشنبه شب ۱۰ مرداد در ۷۶ سالگی در اثر نارسایی 
قلبی دار فانی را وداع گفت. این مترجم پیشکسوت که مدتی 
بود به بیماری پارکینسون مبتال بود، در پی تشدید این بیماری 
و عفونت خون و ریه در بخش گوارش بیمارس��تان الزهرای 

اصفهان بستری شده بود.
زنده یاد احمد گلشیری مترجم مطرح متولد سال ۱۳۲۵ 
بود که فعالیت ادبی خود را از جنگ اصفهان آغاز کرد. احمد 
گلش��یری، برادر هوشنگ گلش��یری، نویسنده فقید و پدر 

سیامک گلشیری، نویسنده است.
 از میان آثاری که احمد گلشیری ترجمه کرده، مجموعه 
چندجلدی داستان و نقد داستان است که جلد اول آن در 
س��ال ۱۳۶۸، جلد دوم در س��ال ۱۳۷۰، جلد سوم در سال 
۱۳۷۶ و جلد چهارم در س��ال ۱۳۷۸ به چاپ رس��ید و ۱۲ 

سال از عمر این مترجم را به خود اختصاص داد.
از دیگر آثار احمد گلش��یری مجموعه ۱۰ رمان است با 
عنوان های ساعت شوم نوشته گابریل گارسیا مارکز، پدرو پارامو 
نوشته خوان رولفو، نفرین ابدی بر خواننده این برگ ها نوشته 
مانوئل پوئیگ، ناپدیدشدگان نوشته آریل دورفمن، از عشق 
و دیگر اهریمنان نوشته گابریل گارسیا مارکز، گرسنه نوشته 
کنوت هامسون، شکار انسان نوشته خوزه ایبالدو ریبیرو، دوئل 
از آنتون چخوف، سال های سگی نوشته ماریو بارگاس یوسا، 
و چه کسی پالومینو مالرو را کشت نوشته ماریو بارگاس یوسا 

که در سال های ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۳ منتشر شده اند.
به گفته سیامک گلشیری پسر مرحوم گلشیری احتماال 
مراسم تشییع پیکر و خاکسپاری  پیکر احمد گلشیری، امروز 

برگزار می شود.
غالمحسین سالمی با تاکید بر اینکه احمد گلشیری تحت 
تاثیر هیچ کس نبود و با اشاره به پر کار بودن این مترجم فقید 
می گوید: حق احمد گلشیری در دورانی که زحمت کشید، 
ادا نشد. این مترجم با تاکید بر اینکه حق احمد گلشیری ادا 
نشد، خاطرنشان کرد: او واقعا زحمت کشید، کارهای خوب 

و گزیده منتشر کرد. 
متاسفانه این سرزمین چنین است که اگر زیاد کار کنی، 

َقدَرت را نمی دانند.
 بیش از ۲۰ کتاب منتشر کرد، نه با کسی کلنجار رفت 
و نه پش��ت س��ر کس��ی حرف زد، هرگز نشنیدم که احمد 
گلشیری گفته باشد فالنی فالن شد، یا چیزی درباره کسی 
گفته باشد. جز به نیکی نام بردن از همه کس، کار دیگری 
نکرد. او تاکید کرد: گلشیری مترجمی بسیار وارسته، نجیب 
و دوست داش��تنی ب��ود که فقط به کار خ��ود و معرفی آثار 

نویسندگان خوب می پرداخت.
غالمحسین سالمی درباره اینکه احمد گلشیری چقدر زیر 
سایه نام برادرش )هوشنگ گلشیری( قرار گرفت، گفت: ما 
یکسری از این مشکالت را داشتیم. من نمونه دیگری می توانم 

بگویم، پوران فرخزاد. 
پیش از آنکه فروغ فرخزاد، کار نوشتن شعر را شروع کند، 
شعر می نوشت، در رادیو برنامه اجرا می کرد و جزو گردانندگان 
برنامه های رادیویی بود اما هیچ وقت کارهایش را چاپ نکرد. 
کارهایی که بعدها باالخره چاپ شد، به اصرار ما بود و هرجا 
می نشستم می گفتم پوران زودتر از فروغ شعر گفتن و نوشتن 

را آغاز کرد. خدا بیامرز احمد گلشیری هم همین بود.
ای��ن مترجم ادامه داد: درب��اره خیلی ها همین حرف را 
می زنند که فالنی نان پدرش را می خورد، فالنی نان اس��م 
برادر یا خواهرش را می خورد، متاسفانه خود انسان ها مورد 
بررسی قرار نمی گیرند بلکه می گردند تا ببینند به کجا وصل 
اس��ت، خواهر و برادرش چه کسی هستند که این موضوع 
خیلی تلخ اس��ت. احمد گلش��یری به هیچ وجه تحت تاثیر 

کسی نبود، به هیچ وجه.
ای��ن در حالی اس��ت که ضیاء موح��د در این خصوص 
می گوید: احمد گلشیری با هوشنگ گلشیری رقابتی داشت 
که البته این رقابت معنایی نداش��ت، زی��را او مترجم بود و 

برادرش نویسنده.
موحد همچنین گفت: زنده یاد گلشیری از همان ابتدا با 
ُجنگ اصفهان همراه بود، سهمش هم ترجمه  داستان بود. او 
کارهای تئوری ترجمه نمی کرد، همه ترجمه هایش داستان بود 
که بعدا مجموعه شد. نکته جالب در ترجمه هایش این بود که 
می گشت تا ببیند راجع به این داستان چه حرف هایی زده اند 
و آنها را هم ترجمه می کرد. بنابراین کارهایش، هم ترجمه 
داستان بود و هم معرفی داستان و شگردهایی که نویسنده 
به کار برده است. این موضوع مورد توجه افرادی قرار گرفت 

که به داستان عالقه  داشتند.
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فاطم�ه رحیمی- موسس��ه جهانی 
 )Global swf( صندوق های ثروت ملی
در گزارشی »صندوق توسعه ملی ایران« 
را که با بیش از ۱۴۰ میلیارد دالر دارایی، 
هفدهمین صندوق ثروت ملی بزرگ جهان 
محس��وب می شود به عنوان صندوق برتر 
ماه آگوست ۲۰۲۲ خود برگزیده و به این 
بهان��ه با دکتر مه��دی غضنفری، رییس 
هیات عامل این صندوق گفت و گویی انجام 

داده، که در ادامه می خوانید:
در ط��ول دوران همه گیری کووید۱۹، 
صندوق توسعه ملی نقش مهمی در ایران 
ایفا کرد زیرا این صندوق از تولید واکسن 
حمایت و بازارهای سرمایه را تثبیت کرد. 
این صندوق با بیش از ۱۴۰ میلیارد دالر 
دارای��ی، اکنون آماده برخ��ی تغییرات از 
جمله س��رمایه گذاری در خارج از کشور 
اس��ت. ما از ش��نیدن آخرین تحوالت و 
برنامه های آت��ی آن از زبان دکتر مهدی 
غضنفری، رییس هیات عامل این صندوق 

بسیار خرسندیم.
 � NDFI صندوق توسعه ملی ایران« یا«
در سال 2011 برای تکمیل صندوق تثبیت 
نفت تاسیس شد. چگونه اطمینان حاصل 
می کنی�د که صندوق به س�رعت خالی 

نمی شود و در LT زنده می ماند؟
در مق��ررات تصویب ش��ده در س��ال 
۲۰۱۱، خ��روج دولت با مجوزهای خاص 
محدود شد و منابع فقط برای حمایت از 
سرمایه گذاری، صادرات و سرمایه گذاری 
خارج��ی عمدتا توس��ط بخش خصوصی 
قابل استفاده بود. »صندوق توسعه ملی« 
موفق تر بوده و منابع بیشتری انباشته شده 
اس��ت، زیرا برداشت های دولتی به عنوان 
وام هایی در نظر گرفته می ش��ود که هم 
در اص��ل و هم با بهره وام باید به صندوق 
بازپرداخ��ت ش��ود. یک��ی از چالش های 
جاری این اس��ت که اساسنامه »صندوق 
توس��عه ملی« مش��خص نکرده است که 
چه س��رمایه گذاری های داخلی می تواند 

اتخاذ کند.
پیشنهاد شده که ساالنه 32 � درصد از 
درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی 
منتقل شود. دارایی های تحت مدیریت 

صندوق توسعه ملی امروز چیست؟

سهم اولیه »صندوق توسعه ملی ایران« 
از فروش نف��ت، گاز و میعانات گازی ۲۰ 
درصد با افزایش اندک ساالنه ۲ تا ۳ درصد 
تعیین شد، تا سال ۲۰۲۲، سهم صندوق 
توس��عه ملی از درآمده��ای نفتی به ۴۰ 

درصد رسیده است.
 در حال حاضر، دارایی تحت مدیریت 
صندوق توسعه ملی بیش از ۱۴۰ میلیارد 

دالر است.
از آغاز همه گیری، »صندوق توس��عه 
مل��ی ایران« به ش��دت توس��ط دولت به 
عنوان ابزاری برای نقدینگی و تامین مالی 
 )CMSF( صندوق تثبیت بازار س��رمایه

مورد استفاده قرار گرفته است.
 � آیا این یک راه حل موقت است یا یک 

تمهید دائمی؟
در واقع همه گیری یک فاجعه جهانی 
بود و »صندوق توس��عه مل��ی ایران« به 
تامین مالی تولید تجهیزات پزشکی، دارو 
و واکسن کمک کرد. همچنین برای ایجاد 
ثبات در بازار و بهبود ش��رایط سهامداران 
خرد، تزریق س��رمایه به بازار س��رمایه را 
دنب��ال کرد. ام��ا منابع طب��ق مقررات و 
مصوبات به صورت وام تامین شد و دولت 

باید بدهی خود را بازپرداخت کند.
»صندوق توس�عه ملی ایران« اخیرا  � 
مجاز ب�ه س�رمایه گذاری در بخش های 
مختلف از جمله خارج از کشور شده است. 

این چه معنایی برای آینده دارد؟

درآمدهای نفتی نباید به عنوان بودجه 
اس��تفاده ش��ود، بلکه باید به یک دارایی 
س��رمایه ای باارزش تر تبدیل ش��ود. پس 
از دوران کووی��د۱۹، هیات مدیره تصمیم 
گرفت ت��ا مقررات را اصالح و مش��خص 
کند ک��ه کدام س��رمایه گذاری داخلی را 
می تواند دنبال کند تا ثروت و رشد تولید 
ناخالص داخلی بیشتری ایجاد کند. عالوه 
بر این، »صندوق توسعه ملی« از مصونیت 
حاکمیت��ی برخوردار اس��ت و تالش های 
مداومی برای تشکیل کمیته های مشورتی 
متشکل از کارشناسان مالی، حقوقی و امور 
بین الملل به منظور بررسی همه جوانب و 
اطمین��ان از اینکه مناب��ع صندوق تحت 
تاثیر تحریم ه��ای آمریکا قرار نمی گیرد، 

وجود دارد.
از آنجا که صندوق توسعه ملی ایران  � 
دیگر عضو »مجمع بین المللی صندوق های 
ثروت ملی«  )IFSWF( نیست، وضعیت 
مش�ارکت های بین المللی ش�ما چگونه 

است؟
»صندوق توس��عه ملی ای��ران« یکی 
از بازیگ��ران فع��ال »مجم��ع بین المللی 
صندوق ه��ای ث��روت ملی« ب��ود و حق 
عضوی��ت آن را به طور منظ��م پرداخت 
می کرد، اما در چند سال گذشته به دلیل 
تحریم های آمریکا این امکان وجود نداشت 
و دبیر »مجم��ع بین المللی صندوق های 
ثروت ملی« برخ��الف میل این صندوق، 

عضویت را فسخ کرد. یکی از اهداف اصلی 
ما گس��ترش روابط بین المللی و پیگیری 
توافقنامه ه��ا با س��ایر صندوق های ثروت 
ملی و انجمن های مرتبط برای پیش��برد 
اه��داف »صندوق توس��عه مل��ی ایران« 
است. این امر منجر به تشکیل و گسترش 
دپارتمان سرمایه گذاری خارجی و روابط 
بین الملل شده است که آیین نامه ای برای 
س��رمایه گذاری خارجی تدوی��ن کرده و 
با س��ازمان ها، انجمن ه��ا و صندوق های 
ث��روت ملی مرتبط، ارتباط برقرار کرده و 
با پیشرفت های امیدوارکننده ای در حال 

مذاکره است. 
دیدگاه شما در مورد پایداری و انرژی  � 
سبز چیست؟ آیا لزوم تنوع بخشیدن به 

نفت و گاز را احساس می کنید؟
یکی از پیش��نهادهای م��ا برای تغییر 
حاکمیت صندوق، تنوع بخشیدن به منابع 
ورودی صندوق توسعه ملی است. این امر 
مستلزم بهره مندی صندوق توسعه ملی از 
درآمدهای اموال عمومی و صادرات مواد 
خام معدنی و انتقال دارایی های غیرمولد 
دولتی به صندوق توسعه ملی است که با 
عواید ارائه شده به دولت، اقداماتی را برای 

درآمدزایی آنها انجام خواهد داد.
اکنون چند نفر در صندوق توس�عه  � 
ملی مشغول به کار هستند، و آیا با توجه 
به سرمایه گذاری های بالقوه در خارج از 

کشور، انتظار تغییری دارید؟
ما یک سازمان کوچک با حدود ۱۰۰ 
کارمند، متشکل از هیات مدیره، معاونان، 
مدیران، کارشناسان و کارکنان خدمات و 

تدارکات هستیم.
 ام��ا اجرای طرح ها و پیش��نهادات ما 
از جمل��ه گس��ترش رواب��ط بین المللی، 
مس��تلزم ارتقای کادرها و س��اختارهای 
کارشناسی و مدیریتی است. ما در تالش 
هستیم تا بیشتر این فعالیت ها را از طریق 

برون سپاری تکمیل کنیم.
9 � ماه اول ریاس�ت ش�ما در صندوق 
توس�عه ملی، پس از سمت قبلی شما به 

عنوان وزیر بازرگانی چگونه بوده است؟
م��ن انگیزه و اش��تیاق زی��ادی برای 
ش��ناخت اف��راد، اه��داف، ماموریت ها و 
فرآیندها داش��ته ام و سعی می کنم قبل 
از ارائه هرگونه تغیی��ری برای اداره بهتر 
س��ازمان، ش��نونده خوبی باش��م. کار در 
وزارت از نظر پیچیدگی و حساسیت بسیار 
دشوارتر بود، اما در اینجا احساس می کنم 
که کار من از نظر ایجاد عدالت بین نسلی 
و افزایش ارزش اف��زوده درآمدهای نفتی 
پربارتر است. به طور کلی، من از کار خود 
در »صندوق توسعه ملی ایران« با توجه به 

ماموریت آن و همکارانم راضی هستم.

موسسه جهانی صندوق های ثروت ملی اعالم کرد
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